
Recensie: Sanne Houtepen 
 
Paco Roca: ‘Rimpels.’ Uitgeverij Silvester, 's Hertogenbosch 2009. ISBN 
9789058854292 (Dementie/ Stripboek/PO/1) zie ook: http://www.silvesterstrips.nl/ 
 
Soort boek/stijl/ziekte: Stripboek met in de hoofdpersoon een dementerende 
oudere man Ernest in een verzorgingshuis. Met een duidelijke verhaallijn en soms 
grappige voorvallen en heldere strakke striptekeningen. Twee jaar geleden won 
‘Rimpels’ alle stripprijzen die er in Spanje te winnen zijn. Ook is van het boek een 
tekenfilm gemaakt. Een bijzonder boek, een mooi stripverhaal. 
 
Over de schrijver/tekenaar: Paco Roca woont in Spanje in Valencia. Paco Roca 
is een van de beste striptekenaars uit Spanje van dit moment. Hij vond inspiratie bij 
de bejaarden in zijn omgeving en ging uitgebreid onderzoek doen voor het onderwerp 
van dit stripverhaal. 
 
Korte samenvatting: Ernest was ooit bankdirecteur, maar lijdt nu aan de ziekte 
van Alzheimer. Het verkeert nog in het beginstadium als hij door zijn zoon naar een 
verzorgingstehuis wordt gebracht. Vervolgens leert hij Emiel kennen, die de rol van 
geharde man speelt die zich niet wil hechten aan zijn omgeving zodat hij ook niet 
teleurgesteld kan worden. In de loop van het boek leren we verschillende inwoners 
van het verzorgingstehuis kennen, waaronder de oud-atleet die zijn medaille showt 
en alleen over zijn prestaties kan praten, het stel waarvan de man aan alzheimer lijdt 
en de vrouw voor hem zorgt en de dame die zakjes ketchup en pakjes boter verzamelt 
om vervolgens aan haar bezoekende kleinzoon te geven (‘stop ze maar snel weg, 
anders moet je ze teruggeven’). 
De bewoners op de begane grond zijn het er al snel over eens dat je het beste niet op 
de tweede verdieping terecht kunt komen, want daar zitten de hulpbehoevenden en 
daar hangt een deprimerende sfeer. Als Ernest er achter komt dat hij alzheimer heeft, 
vraagt hij Emiel hem te helpen niet op de tweede verdieping terecht te komen. Emiel 
stemt in met het plan en probeert Ernest onder andere te helpen door smoezen te 
verzinnen als Ernest rare dingen roept. Hij helpt om teksten met geheugensteuntjes 
te schrijven op de hand van Ernest en labels te maken met namen en afbeeldingen 
van kledingstukken. Emiel blijkt zich wel degelijk aan mensen te hechten en hij betert 
zijn leven. Zo gaat hij de dame helpen op weg naar de telefoon door haar familieleden 
op te bellen, waar hij eerder wegliep in de wetenschap dat ze onderweg zou zijn 
vergeten wat ze wilde doen. Een man die stiekem een hondje houdt, geeft hij een 
hondenriem cadeau zodat hij het beest kan uitlaten. En hij verzorgt Ernest als hij 
uiteindelijk dan toch op de tweede verdieping belandt… 
 
Wat viel op: Hoe goed ook in een stripboek een situatie in een verzorgingshuis 
besproken kan worden. Ook al gebruikt de schrijver/tekenaar grappige voorvallen 
toch komt goed over dat de situatie waarin Emiel verkeerd schrijnend is en vol van 
sleur. Het is dan een bijzondere strip . 
 
Extra: Voor de tekenfilm zie tekenfilm . 
 
Citaten: Pag. 13-14: ‘Vernederend, hè, om als een kind behandeld te worden? Ik heet 
Emiel. Jij bent mijn nieuwe kamergenoot. Dit is Alfons. Hij is radiopresentator 
geweest. Blijkbaar heeft hij zo veel gepraat dat hij geen woorden meer over heeft. Nu 
herhaalt hij alleen nog wat hij hoort. De directrice is bezig met de formulieren van je 



intake. Ze vroeg mij om je rond te leiden. [E: Dank je.] Da’s waar, ze zei ook dat je nog 
tien euro moet betalen voor een of ander document, een formaliteit…iets 
ingewikkelds waar jij vast niets van snapt.’ 
Pag. 20 : ‘Ahem…zoals ik je al zei, heeft het verzorgingstehuis twee etages: die van de 
gezonde mensen, de onze, en de verdieping erboven, waar de hulpbehoevenden 
wonen. [E: Hulpbehoevenden?] Wie zich niet meer op eigen kracht kan redden, komt 
boven terecht. De mensen die niet goed meer bij hun hoofd zijn. Seniliteit, 
schizofrenie, alzheimer…ik ga liever dood dan daar te eindigen. Blijf maar beneden, ’t 
is daar knap deprimerend.’ 
Pag. 65 : ‘Nou, de kipfilet is vandaag erg lekker. E: Maar onmogelijk om te snijden. 
Serveerster! Het lukt niet, dat mes is bot. S: Wat is er, Ernest? E: Kijk, dat 
mes…Emiel: Ernest wou vragen of hij voortaan alleen boterhammen mag eten.’ 
Pag. 65: ‘Emiel: Heb je het niet warm in dat jasje? E:Wat is een jasje? Emiel: Kun je 
de etiketten niet lezen die ik voor je geschreven heb? Kijk! Ik heb tekeningetjes op de 
etiketten gemaakt, zodat je alles kunt herkennen.’ 
 
Recensie: http://www.appelogen.be/2010/01/08/rimpels-paco-roca/ : ‘(…) De 
centrale rol is weggelegd voor Ernest, bankdirecteur op rust, in het beginstadium van 
de ziekte van Alzheimer, door zijn zoon bejaardentehuiswaarts gestuurd. Het gewicht 
van het thema zal uw maag misschien niet onmiddellijk vreugderondjes doen 
draaien, toch slaagt Roca erin Rimpels zeer goed verteerbaar te maken. Daar zorgen 
zijn heldere klarelijn tekenstijl voor en de vrolijke anekdotes en dolle fratsen van de 
oudjes. Verwacht u echter niet aan een humoristische strip want de tristesse en sleur 
druipen bijwijlen van de pagina’s. Al bij al een geslaagd album over een niet voor de 
hand liggend onderwerp, al gaat Roca soms net iets te ver om het allemaal 
geloofwaardig te houden. En of ge nu wilt of niet: het zet uw eigen ook aan het 
denken over uw oude dag, geestelijke toestand en eventuele rusthuiscarrière. 
‘(TH)http://www.stripturnhout.be/2010/05/9789058854291/: ‘(…) Toch is 
‘Rimpels’ geen dramatisch of melodramatisch boek. Roca zet zijn personages neer 
met erg veel liefde neer, schrijft mooie dialogen (‘De karpaten zijn prachtig in het 
voorjaar’ laat hij één van zijn personages zeggen, een vrouw die denkt dat ze op de 
Oriënt Express zit) en bedient zich van een perfect gedoseerd gevoel voor humor – 
het enige wapen tegen het onvermijdelijke, lijkt het wel. ‘Rimpels’ is een prachtig, 
warm boek.’ 
http://kunst.volkskrant.nl/boeken/recensie/9789058854292/rimpels/roca 
‘(…) Het is een ontroerend verhaal over oud zijn.’ 
http://www.moorsmagazine.com/cartoon/rimpels.html ‘Er zijn strips voor 
volwassenen met zeer veel verschillende onderwerpen, dus dat er een strip is 
verschenen over de ziekte van Alzheimer is op zich niet zo verwonderlijk. Verhalen 
van familieleden over die ziekte zijn vaak vermakelijk, maar meestal ook bijzonder 
treurig, en Paco Roca weet in zijn boek Rimpels heel mooi beide aspecten te grijpen. 
Het is daardoor niet alleen een aangrijpend en ontroerend boek geworden, maar op 
momenten is het ook bijzonder grappig, al overheerst de melancholie en de treurnis 
over het verloren gaan van herinneringen en een leven dat weg lijkt te waaien. (…) 


