
 Rolf Dekens: ‘Als voorzitter van de feestcommissie had ik een toptijd op de RSG’ 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de RSG/het Hoeksch Lyceum interviewt Carla 

Beverwijk-Dijkman oud-leerlingen met een mooi verhaal. 

Hij begon zijn loopbaan als cameraman met films als Oorlogsgeheimen en Michiel de Ruyter. 

Inmiddels heeft hij ook internationale producties op zijn naam staan. Zo heeft hij voor Netflix de 

historische mini-serie Tokyo Trial gedraaid, een Nederlands, Japanse en Canadese coproductie. Zegt 

de naam Rolf Dekens u niets? In de internationale filmwereld staat zijn naam voor een cameraman 

die topkwaliteit aflevert.  

De huidige leerlingen van het Hoeksch Lyceum zullen bij de naam Dekens als eerste denken aan hun 

brugklas-teamleider Jeroen Dekens; hij is inderdaad de broer van Rolf. De laatste is inmiddels zo 

bekend dat hij centraal staat in het tv-programma De Reünie. ‘Doordat mijn carrière als cameraman 

zich sinds twee jaar ook in Hollywood afspeelt, ben ik inderdaad benaderd om daar iets over te 

vertellen. Een selectie van m’n havo-5-klas is in december samengekomen en op 6 mei is de 

uitzending op tv,’ vertelt hij enthousiast.  

Dekens heeft in 1996 havo-eindexamen gedaan aan de RSG. Hierna heeft hij Cinematography 

gestudeerd aan de Film Academie in Amsterdam. Al snel vond hij werk als cameraman: ‘Director of 

Photography is de officiële benaming; het houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de belichting, 

kadering en de beweging van de shots bij filmproducties.’  

Dekens bewaart warme herinneringen aan de RSG. ‘Voor mij staat de RSG voor gezelligheid, 

betrouwbaarheid en veel vriendschappen,’ licht hij toe. ‘Ik ben een aantal jaar voorzitter van de 

feestcommissie geweest. Mijn medeleerlingen zullen zich mij wel herinneren als een drukke en 

duidelijk aanwezige klasgenoot, die altijd bezig was met filmen.’ 

De favoriete docenten van Dekens waren de docenten Nederlands dhr. Bos, mevr. Wilbers en mevr. 

Van Gelder. Maar ook aan dhr. Wilbers (Techniek) en dhr. Barends (Aardrijkskunde) denkt hij met 

een warm gevoel terug: ‘Het waren zeer bekwame, gepassioneerde, intelligente en vriendelijke 

mensen die oprecht geïnteresseerd waren in het geven van hun vak. Ik denk wel dat zij niet wisten 

dat ik uitzonderlijk goed kon afkijken. Een van mijn beste vrienden, Maarten Visser, zal dit wel 

geweten hebben. Met hem heb ik na twintig jaar nog steeds veel contact.’ Dekens ging per fiets naar 

school: ‘Dat was een ritje van 5 minuten maar ik heb het toch gepresteerd dat mijn schooltas van de 

bagagedrager afviel, de dijk afrolde en in de sloot belandde.’ 

Dekens heeft zijn jeugddromen waar gemaakt: ‘Ik heb de droombaan die ik als kind al wilde. Ik werk 

als cameraman voor grotere internationale film- en televisieproducties en woon in Hollywood, Los 

Angeles en in Amsterdam. Ik heb voor mijn werk ruim 30 landen bezocht en ook in 2018 staan er vier 

nieuwe landen op de agenda.’  

Meer van Rolf Dekens en zijn klasgenoten is te zien bij De Reünie, op zondag 6 mei 2018 (NPO 1, 

20.25 uur). 



 


