
 

Recensent: Merthe van der Bruggen 

Raphaël S. Creemers: ‘Rammelend van de huidhonger’ Uitgeverij Boekenbent, 2006.   
ISBN: 9789078709176 .  Zie ook: www.boekenbent.com . (Depressie, PTSS /ED/1).   

Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Aangrijpend  en gedetailleerd egodocument over de zoektocht van een ongewenst 

kind naar liefde en (zelf-) acceptatie. Raphaël is een eenzaam kind dat tevergeefs alles 

doet om in de smaak te vallen bij zijn contactarme familie.  Hij wordt aangerand door 

een vervangende vaderfiguur door wie hij zich eindelijk geliefd voelde . Op zijn 

zeventiende doet hij een mislukte  zelfmoordpoging. Raphaël kan niet meer 

zelfstandig wonen. Hij vindt onderdak  in een gezinsvervangend tehuis van een 

radicale evangelische kerkgemeente.  

In het vertrouwen dat God hem zal steunen, neemt hij afstand van zijn pasontdekte 

homoseksuele identiteit. Hij trouwt, krijgt vier kinderen en wordt een internationaal 

symbool van hoop voor mensen die hun homoseksualiteit willen afzweren. Twaalf 

jaar lang zet hij zich met overgave in voor zijn groep. Dan kan hij zijn geaardheid niet 

langer onderdrukken en geeft hij de strijd op. Als hij opnieuw voor een leven als 

homoseksueel kiest, moet hij zijn gezin, vrienden zekerheden achterlaten.   

Raphaël  bouwt een nieuw leven op en maakt carrière bij de politie.   Meerdere keren 

zoekt hij contact met zijn ouders, broers en zussen. Alleen van zijn oudste zus krijgt 

hij  een blijvende respons. De anderen blijven zijn eigenheid negeren en willen hem 

alleen accepteren als hij over koetjes en kalfjes praat. Hoewel hij professioneel zeer 

succesvol is, een vaste (open) relatie opbouwt en seksueel kan krijgen wie hij wil,  

blijft hij “rammelen van de huidhonger”: het gevoel gewenst, gekend en geliefd te 

zijn. Tot op het moment van schrijven kan hij zich moeilijk hechten.   

http://www.boekenbent.com/


Over de schrijver:  

Raphaël Creemers  wordt in 1960 geboren in Schiedam. Hij heeft een traumatische 

jeugd en doet een zelfmoordpoging.  In een christelijk gezinsvervangend tehuis voelt 

hij zich eindelijk liefdevol opgenomen. Er is echter een prijs: hij moet zijn 

homoseksualiteit afzweren.  In 1979 trouwt hij binnen de Volle Evangelie Gemeente, 

waarna hij vier kinderen verwerkt. In 1983 verschijnt van zijn hand het boekje 

“Vader, vergeef het mij”, waarin hij beschrijft hoe God hem van zijn homoseksualiteit 

afhielp. Andere mensen die worstelen met hun geaardheid zien een voorbeeld in hem 

en zo wordt Raphaël een symbool van de ex-gay beweging in Europa.  

 

Twaalf jaar leeft hij als hetero, voordat hij constateert dat zijn seksualiteit zich niet 

laat onderdrukken. In 1990 scheidt hij van zijn vrouw en laat hij zijn gezin en 

vertrouwde leven achter. Op medeleven vanuit zijn familie hoeft hij nog steeds niet te 

rekenen, merkt hij dan. Ondanks alles weet hij een Mastergraad te verwerven en 

maakt hij carrière  als gevangenisdirecteur en politiechef. In 2006 komt “Rammelend 

van de huidhonger” uit. Zes jaar later schrijft Creemers zijn derde boek: “Lone wolf of 

stille held”, waarin hij beschrijft hoe zijn traumatische ervaringen hem hielpen 

succesvol te worden in het leven. In 2013 is hij werkzaam bij het IPCB ( International 

Police Coordination Board)  en helpt hij de nationale politiepersoneel van Afganistan 

te hervormen.  

 

Creemers schreef dit boek om zijn waarheid een stem te geven. Voor zichzelf, met een 

therapeutische bedoeling. Voor geïnteresseerden, die zich misschien in hem 

herkennen, maar vooral voor zijn kinderen. Het dagelijks contact met hen ging 

verloren toen hij uit de christelijke gemeente stapte. Slechts met één kind heeft hij 

goed contact.  

 

Korte beschrijving: 

 

Raphaël Creemers ( 1960) wordt geboren ondanks een poging tot abortus van zijn 

moeder. Hij is het achtste en laatste kind. Hij lijdt onder het strenge en onredelijke 

regime van zijn vader en krijgt nauwelijks contact met zijn moeder, broers en zusters. 

Door een verhuizing raakt hij op zijn vijftiende ook zijn schoolvrienden nog kwijt. Op 

zijn zestiende wordt hij in een pleeggezin opgenomen, waar hij even geluk denkt te 

vinden. Zijn stiefvader randt hem echter aan. Hij durft er niets van te zeggen en komt 

weer thuis wonen.  Het lukt hem niet om zijn middelbare school af te maken.  

 

Als Raphaël gaat werken, wordt de emotionele druk te groot. Hij wordt tot drie keer 

toe opgenomen in het ziekenhuis met een zenuwinzinking. Er is niets aan de 

verwerking van zijn trauma gedaan als hij weer ontslagen wordt. Een christelijk 

gezinsvervangend tehuis biedt hem eindelijk de liefde en acceptatie die hij zoekt, op 

voorwaarde dat hij zijn homoseksualiteit afzweert. Raphaël houdt het leven als 

heteroseksueel twaalf jaar vol en sticht intussen een gezin.  Hij wordt een boegbeeld 

voor de internationale christelijke ex-homobeweging.   



Toch moet hij tot de conclusie komen dat homoseksualiteit niet valt af te leren. 

Omdat hij als openlijke homo niet meer acceptabel is voor de gemeenschap, moet hij 

alles wat hij heeft opgebouwd, achterlaten. Zijn kinderen blijven bij zijn ex en worden 

in het geloof opgevoed.  

 

Creemers beschrijft verder hoe hij zijn leven weer oppakt, relaties aangaat en carrière 

maakt. Hij blijft pogingen doen om contact te leggen met zijn familieleden. Dit lukt 

helaas slechts mondjesmaat. Aan het eind van het boek maakt Raphaël de balans van 

zijn leven op. Hij concludeert dat hij naar omstandigheden goed functioneert maar 

dat de littekens van zijn jeugd nooit zullen verdwijnen. Hij blijft rammelen van de 

huidhonger.  

 

Rapaël Creemers verscheen is op youtube te zien in het tv-programma Pauw en 

Witteman: zie http://www.youtube.com/watch?v=Sb0bJcEk4Q4 

 

 
Wat viel op: 

Creemers beweegt hemel en aarde om wat erkenning en liefde te mogen ervaren van 

zijn familieleden. Momenten dat hij niet wordt genegeerd of afgewezen, zijn schaars. 

De eenzaamheid straalt van de tekst af.  

Raphaëls vader is een strenge, autoritaire man (p.28). Hij zondert zich vaak af, leest 

of luistert naar de radio en is dan onbereikbaar voor anderen. Hij gaat bijna nooit op 

visite en maakt vaak ruzie met zijn vrouw en kinderen . Hij kan vanuit het niets 

zomaar boos worden. Als zijn kinderen daar angstig van worden, bestraft hij ze voor 

hun emoties.  Vader heeft altijd dezelfde gewoontes en vaste regels, die geen enkele 

rekening houden met gezinsleden of context.  Niemand mag bijvoorbeeld op zijn stoel 

zitten, ook al is hij niet aanwezig en ook al is dat de enige gemakkelijke stoel in huis.  ( 

p.34 - 40). Deze beschrijving van vader doet denken aan beschrijvingen van ouders 

uit het boek “Autisme in het nest” van Herman Jansen en Betty Rombout. Zou het 

kunnen dat autisme een rol speelde bij de emotionele verwaarlozing die Creemers 

ervoer van de kant van zijn familie? 

In 1977 en 1978 wordt Raphaël  drie maal in een kliniek opgenomen. Daar wordt 

nauwelijks aandacht geschonken aan zijn emoties of levensgeschiedenis. Wel krijgt 

hij medicijnen, die niet blijken te werken. Als hij een paniekaanval krijgt, wordt hij 

zelfs in de isoleercel geplaatst (p.80). Het lijkt alsof er geen dossier is dat zijn 

behandelaren kunnen inzien, terwijl Creemers toch over zichzelf had verteld aan een 

maatschappelijk werker. Wat maakte dat er zo weinig oog was voor de invloed van de 

levensgeschiedenis van de cliënt op zijn psychische gezondheid? En in hoeverre 

spelen die factoren nog een rol? En hoe kan het gebeuren dat een angstige patiënt in 

een isoleercel belandt zonder verdere behandeling? 

http://www.youtube.com/watch?v=Sb0bJcEk4Q4


Creemers ondervindt  bij zijn zendingswerk bijzondere meevallers, die hij 

interpreteert als de tussenkomst van God. Als hij via de kerkgemeente acceptatie en 

liefde krijgt, kan hij zonder medicijnen. Hij beschouwt dit als een wonder. Hij lijkt de 

enige te zijn die zijn seksualiteit volledig weet te hervormen en hij blijkt daar ook 

inspirerend over te kunnen spreken. Als hij een opvangtehuis voor christelijke homo’s  

wil stichten en geld tekort komt, schenkt een bewonderaar hem zomaar een half 

miljoen.  

Maar het blijft niet bij meevallers. In zijn rol van ex-homo ervaart Creemers ook 

extreme weerstand. Hij ontvangt vele bedreigingen en moet zelfs voor zijn leven 

vrezen. Een bouwplaats waar hij aan een opvanghuis voor Christelijke homo’s werkt, 

wordt op een haar na in brand gestoken. Er wordt zelfs gericht op hem geschoten.   



Onder deze extreme omstandigheden blijkt Creemers  in staat tot bijzondere 

prestaties.  Als ongeschoolde jongeman staat hij binnen no time aan het hoofd van 

een internationale organisatie. Creemers verhaal lijkt  te onderstrepen hoe belangrijk 

overtuigingen en attributies zijn bij het ontplooien van iemands volle potentieel.  In 

de overtuiging dat alles mogelijk is bij God, focust hij zich op hoge doelen. Zowel 

meevallers als tegenvallers interpreteert hij als een teken dat hij goed bezig is: God 

steunt hem en de Duivel werkt hem tegen.  Hij kan daardoor enorm veel aan, maar 

hij mist ook signalen dat hij zichzelf overvraagt: Creemers kan zijn potentieel 

ontplooien, maar niet wezenlijk veranderen. Zijn homoseksualiteit kan hij niet 

afschudden. In zijn latere leven blijft Raphaël woekeren met zijn vermogens. Hij 

waakt er echter voor zichzelf opnieuw te verloochenen. 

Ook Creemers ex-vrouw Ingrid vertoont een opvallend attributiepatroon. Zij neemt 

geen verantwoordelijkheid voor het feit dat zij willens en wetens met een 

homoseksueel is getrouwd en dat dat een risico inhield. In haar ogen is het falen van 

het huwelijk helemaal voor rekening van haar man. De behaalde successen schrijft zij 

toe aan God. Zij is ervan overtuigd dat het met Gods hulp mogelijk is om 

homoseksualiteit af te zweren en zij laat de ervaringsdeskundigheid van haar partner 

geen invloed hebben op die overtuiging. Daar waar zijn bevinding afwijkt van haar 

visie, wordt hij automatisch tot leugenaar bestempeld. Zo komen hardheid en liefde 

opeens heel dicht naast elkaar te liggen, zie citaat pag. 144.   Ingrids opstelling wijkt 

overigens niet af van die van veel andere leden van haar kerk. 

Nadat Raphaël van zijn geloof gevallen is, denkt hij dat God hem zal straffen. Hij 

maakt uit een Bijbeltekst op dat hij nog vier jaar te leven heeft. Na vier jaar krijgt hij 

een inderdaad hartaanval en hij wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dat op zich is al 

opvallend, want er lijkt sprake was van een zichzelf vervullende profetie.  

In het ziekenhuis krijgt Creemers een haptonomiebehandeling aangeboden.  Daar 

heeft hij veel baat bij. Tijdens de eerste behandelingen blijkt dat hij een verwrongen 

relatie heeft met pijnsensaties. Hij voelt ze wel maar ze lijken hun signaalfunctie voor 

hem te hebben verloren: hij heeft geleerd nooit te zeggen dat iets pijn doet en dat het 

moet stoppen. Voor hem is pijn een logische prijs voor hulp. ( p.145) 

Haptonomiebehandelingen helpen hem zich van zijn gevoel bewust te worden, erover 

te praten en te ervaren dat er mensen zijn die hem daar niet om veroordelen.  Het zou 

interessant zijn om te onderzoeken of haptonomie breder kan worden toegepast in de 

reguliere GGZ. 

Tijdens de vervolgopname in een psychiatrisch ziekenhuis ondergaat Raphaël een 

trits aan therapievormen: creatieve therapie, thematische interactie, 

psychomotorische therapie, de spanningsgroep, psychotherapie, baanschilderen en 

sport.  Deze activiteiten geven aanleiding tot praten over zijn emoties. Daarbij krijgt 

hij heel directe feedback op zijn functioneren. Dit heeft een positief effect op hem.  

  



De auteur is zeer open over zichzelf. Hij legt het hele onderzoeks- en behandelrapport 

van zijn psychotherapie (1990) op tafel (p.156 e.v.) Daarin staat ook zijn diagnose:  

 een depressieve episode in engere zin, ernstig 3 met vitale kenmerken 

 een post-traumatische stressstoornis 

 Kenmerken van een narcistische persoonlijkheid en trekken van borderline 

 Extreme en levensbedreigende psychosociale stressfactoren 

 Levensfaseproblemen (echtscheiding en seksuele identiteit) 

Verder wordt duidelijk dat hij moeite heeft met afscheid nemen. Liever verbreekt hij 

contacten voordat anderen ze kunnen verbreken. In therapie wordt hij zich wel van 

dit patroon bewust en leert hij zijn angst om afgewezen te worden meer te verdragen. 

Creemers heeft enkele brieven aan zijn ouders, broers en zussen en kinderen 

integraal in het boek opgenomen.  Op schrijnende wijze wordt hierin duidelijk 

hoezeer hij hongert naar contact en hoeveel hij ervoor over heeft om hoop te houden 

op vervulling van zijn verlangen. Ondanks dat hij al vele malen is afgewezen, stelt hij 

zich telkens weer kwetsbaar op. Helaas zonder succes. Zijn ouders sterven zonder 

wezenlijk en blijvend contact met hem te hebben gemaakt. Ook door zijn broers en 

zusters voelt hij zich afgewezen.  

Creemers blijkt ook in een “wereldse” setting  in staat te motiveren en te overtuigen. 

Zijn verdedigingsmechanismen hebben een hoge prijs, maar leveren hem ook wat op. 

Hij kan zich zeer open opstellen zonder aan anderen gehecht te raken. Het zou 

interessant zijn hem te vragen in hoeverre dit hem heeft geholpen bij zijn werk voor 

de politie. 

Thema’s: Depressie, PTSS i.v.m. homoseksualiteit, uittreding uit extreme religieuze 

organisaties  



Citaten:  

- Pag. 42: ‘Zo groeide ik op. […] Het was simpel: je hield je stipt aan de regels, je 

deed wat tegen je werd gezegd, je observeerde of er geen bijzondere dingen aan 

de hand waren waartegen je jezelf zou moeten beschermen en voor de rest 

hield je je heel stil. Dat was het beste wat je kon bereiken. En je stond er alleen 

voor natuurlijk.’ 

 

- Pag. 144: ‘Door mijn slechtheid zouden anderen niet meer van mij moeten 

houden. Terwijl alle schuld op mij werd afgeschoven, werd mij tegelijkertijd 

een liefdevolle zegen toegebeden. Deze vorm van christen-zijn waarbij de eigen 

hardheid niet wordt gezien en zelfs als overtuigd liefdevol wordt ervaren, 

maakte mij misselijk.’ 

 

- Pag. 165: ‘Een gastspreker, een psycholoog, gaf ons les over 

kindermishandeling. Ik […] vertelde hem op hoofdlijnen mijn verhaal. Toen 

[…] zei hij: “Je moet wel een van God gegeven gave hebben om in staat te zijn 

elke keer weer op nieuw te beginnen.” Die uitspraak gaf me een goed gevoel 

ondanks de afstand die ik genomen had van radicale geloofsgedachten.’ 

 

- Pag 195: ‘Mijn gevoeligheid voor alles wat maar enigszins wijst op afwijzing, 

beheerst voor een groot deel mijn leven. Het is voor mij als een cirkel: verdriet 

om wat niet is verkregen, de ontgoocheling daarover, het niet te bevredigen 

verlangen naar dit gemiste en het verdriet daarover. Niemand zal dit echter 

snel merken. […] Het lijkt of ik een gevangene van mijn eigen gemis ben 

geworden. Het door mij minimaal gewenste, namelijk de erkenning van 

familie dat mij essentiële dingen zijn onthouden en dat dit tot ernstige 

gevolgen heeft geleid, is niet gekomen en ik moet dit leren aanvaarden. Dit lukt 

maar nauwelijks.  

 

 

- Pag. 200: ‘Als volwassene ben ik in staat gebleken om relaties en 

vriendschappen aan te gaan. […] Deze vriendschappen kun je typeren als 

gecontinueerde eerste contacten, daar ik mij niet aan hen zal hechten. Hoe 

goed deze vriendschap ook lijkt en hoe diepzinnig er ook gecommuniceerd kan 

worden: als ik die persoon een dag later niet meer zal zien, doet mij dat weinig. 

[…] Ik hecht mij vrijwel aan niets.’  

Recensie / extra: ( Bron: www. Rozegolf.dds.nl/wordpress/?p=331)  

6 februari 2010  Remco van Schellen:  ‘Hoe heette die man ook al weer die in de jaren 
tachtig in Arnemuiden homo’s probeerde te bekeren tot het heterodom? Dat was 
Raphaël Creemers. En hij heeft zijn levensverhaal opgeschreven. Over zijn moeilijke 
opvoeding en zijn homoseksuele gevoelens, over de indoctrinatie door christenen, 
zijn poging om homo’s te bekeren, en het besef dat je de geaardheid van iemand niet 
kunt veranderen. Als je met homo’s praat over Creemers is het vaak negatief. Niet zo 



gek, omdat zijn stichting ‘Een nieuwe schepping’ zich destijds op felle manier tegen 
‘ons soort mensen’ keerde. Daarom is het juist erg interessant om zijn eigen verhaal 
te lezen. Je bekijkt de zaak eens vanaf de andere kant. Oordelen kan altijd nog. 

(…) Ronduit interessant is te lezen hoe Creemers begon met zijn homo 
bekeerstichting. Via een christelijk opvanghuis leerde hij zijn vrouw Ingrid kennen. 
Door indoctrinatie door haar en haar ouders wordt Raph een devoot christen die, 
ondanks opspelende homoseksuele gevoelens, een ‘keurige’ man wordt. (…) 
‘Rammelend van de huidhonger’ komt over als een eerlijk boek. Zeker in Zeeland is 
het een must voor mensen die iets verder willen kijken dan alleen de verhalen die je 
in de homobar hoort.’ 
  



Interview / Het bewijs van homogenezing is nu weer gay ( Bron: Trouw) 

door Lodewijk Dros − 08/11/06, 21:41 

‘ Raphael Creemers was een ’door God genezen homo’. Hij leidde Europa’s grootste 
evangelische club die in Jezus’ naam homo’s in hetero’s ’veranderde’. Nu is hij weer 
homo. „Ik heb meegemaakt wat Haggard nu doormaakt.” 

’Wat moest die Haggard diep door het stof”, zegt Raph Creemers. Hij herkent veel in 
de spijtbetuiging die de Amerikaanse predikant zondag deed. (…). 

Deze zomer publiceerde Creemers in eigen beheer zijn autobiografie, ’Rammelend 
van de huidhonger’. De titel verwijst naar de behoefte aan huidcontact en doet 
denken aan de dichtregel die op het Amsterdamse homomonument staat: ’Naar 
vriendschap zulk een mateloos verlangen’ (Jacob Israël de Haan). Monogamie is aan 
Creemers niet besteed – de huidhonger is onstilbaar. Eerlijkheid, dat is de norm. (…) 

 


