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Antwerpse cameraman van Dixie

Dansercoer waarschuwt voor

klimaatopwarming: “De Beringstraat

overstappen kan al lang niet meer”

Een boek met de titel IJskoud, het klinkt welgekomen in de hitte van de voorbije dagen.

In 2005 maakte cameraman Johnny Steenbeke in Alaska een documentaire over de

poging van Dixie Dansercoer om de Beringstraat naar Rusland over te steken. Toen al

zag hij de gevolgen van de opwarming van de aarde van dichtbij. De straat tussen de VS

en Rusland vroor niet meer dicht. “En de polen zijn de kanarie in de koolmijn.”

Patrick Vincent

Gisteren om 05;00

Misschien herinnert u het zich nog. In 2005 vatten de West-Vlaamse poolreiziger Dixie
Dansercoer en zijn Amerikaanse compagnon Troy Henkels het plan op om vanuit de
uiterste westpunt van Alaska de 82 kilometer brede Beringstraat over te steken naar
Rusland. En terug. Omdat ze hun avontuur wilden vastleggen namen ze een kleine
cameraploeg mee.

Johnny Steenbeke was toen cameraman bij de Gentse regionale tv-zender AVS. Grote,
avontuurlijke reportages had hij nooit eerder gemaakt. “Maar als kind wilde ik cameraman
worden omdat ik dol was op de documentaires van commandant Cousteau”, vertelt de
Deurnenaar in zijn tuin in Gent. “Ik volgde ook met veel bewondering de verhalen over de
legendarische poolreizen van Dixie Dansercoer en Alain Hubert. Toen producer Filip De
Rycke me vroeg om mee te gaan naar Alaska, heb ik niet getwijfeld. Ik heb niks voorbereid,
ging alleen voor het vertrek nog snel een ski-jas en thermisch ondergoed kopen. Pas op
het vliegtuig besefte ik dat het avontuur misschien ook slecht kon aflopen.”

Tegenslagen

Twee maanden bleven ze weg, met een groepje van vijf personen die dag en nacht op
elkaar waren aangewezen. En toch viel er geen enkel verkeerd woord. “Het regende
nochtans tegenslagen”, zegt Johnny. “Zware stormen, blokkerende camera s̓, bevroren
ledematen. Maar onze band werd er alleen sterker door. We hadden hetzelfde doel,
dezelfde levensvisie, stonden allemaal rustig in het leven, verlost van de routineuze,
dagelijkse beslommeringen.”

Al op de tweede dag in Wales, een kustdorpje van nog geen 150 inwoners in het uiterste
westen van Alaska, besefte Johnny dat er maar één baas boven baas was: moeder natuur.
“De enorme kracht van het ijs was impressionant”, zegt hij. “De branding was een muur
van ijs. De brekende golven vroren meteen aan. Het maakte ons extreem nederig. En
elders had je dan weer dat desolate, het totale niks, dat op zijn speciale manier toch weer
zeer mooi was. De natuur in zijn volle glorie. Al die tinten van blauw en wit. De leegte. De
stilte. Je hoorde niks, geen ruisende bladeren, geen fluitende vogels. Het was een heel
vreemde gewaarwording, af en toe zelfs beklemmend. Tijdens het schrijven kwamen al die
emoties terug.”

Het avontuur van de expeditie, die uiteindelijk mislukte, dateert van 2005. Maar pas drie
jaar geleden begon de cameraman zijn ervaringen neer te schrijven. Aanvankelijk niet met
de bedoeling om er een boek van te maken, gewoon voor zichzelf, én voor zijn dochter
Lisa.

“Het boek is uiteindelijk ruimer geworden dan het verhaal van de expeditie”, zegt de
auteur. “Het gaat over de innerlijke strijd, over de vriendschap, maar ook over de
klimaatopwarming. Die maakten we 17 jaar geleden van op de eerste rij mee.”

Met de neus op de feiten

Voor zijn reis naar Alaska had Johnny nog geen benul van de klimaatproblematiek. Maar
Dixie en Dan Richards, de Amerikaanse ex-militair bij wie ze logeerden in Wales, drukten
hem met de neus op de feiten. “Dan vertelde ons dat hij de samenstelling van het ijs
helemaal had zien veranderen. De Beringzee vroor toen al 10 jaar niet meer dicht. Je kon
niet meer het hele eind van Amerika naar Rusland stappen of sleeën. Daarom hadden Dixie
en Troy ook een boot mee. Wat we toen in het hoge noorden meemaakten zien we nu ook
bij ons. De polen zijn de kanaries in de koolmijn. Ik las dat het de voorbije lente op
sommige dagen 20 à 30 graden warmer was dan normaal in Wales. Dat is toch
dramatisch? Ik kan niet geloven dat het klimaat niet elke dag het hoofdpunt is in het
journaal. Voor mij is het essentiëler dan de oorlog in Oekraïne of corona.”

Op zijn eigen manier wees Dixie Dansercoer jarenlang op het klimaatdrama. Niet met het
opgeheven vingertje, maar door fotografen, cameralui mee naar het noorden te sleuren,
zodat ze zelf konden zien wat er aan de hand was en dat aan de wereld konden tonen.

Dixie Dansercoer net voor de expeditie in Alaska in 2005.  — ©  BDW

De film die Filip en Johnny maakten over de expeditie won een National Geographic Award.
De twee Belgen haalden het van Amerikaanse miljoenenproducties. Bizar genoeg is die
film wel op Canvas uitgezonden, maar nooit op National Geographic Channel zelf. “Het
was net de periode van de omschakeling naar high definition en wij hadden de
documentaire nog in standaard definition gedraaid”, verklaart de maker.

De prijs opende wel vele deuren. Vandaag maakt Johnny reportages en nieuwsfilmpjes
voor de NAVO, beelden die wereldwijd uitgezonden worden. “En in het weekend film ik ter
ontspanning voetbalmatchen voor Eleven”, zegt hij. “Zo kom ik af en toe nog eens op de
Bosuil, vlak bij de Ter Heydelaan in Deurne waar ik ben opgegroeid. De laatste keer, tijdens
de play-offs, betrapte ik mezelf erop dat ik mee aan het supporteren was.”

Verhuis naar Gent

Dat is dan de nostalgie naar de stad en de ploeg van zijn jeugd, want de prille vijftiger is
hier al enkele decennia vertrokken. “Als jonge gast dacht ik: ‘Als ik ooit uit Antwerpen
wegga, moet het wel heel ver weg zijn.̓  Het is uiteindelijk Gent geworden, een klein uurtje
met de trein.” Hij lacht breed. “Ik werp me hier op als ambassadeur van Antwerpen.”

Vorig jaar was hij de laatste hand aan het leggen aan het boek, toen hij hoorde dat Dixie
Dansercoer was verongelukt. “Ik was in shock. Dixie en ik hebben ook na de expeditie een
paar jaar intens samengewerkt, tot we elkaar uit het oog verloren. Maar ik zal hem nooit
vergeten. Hij had zo veel energie dat bijna niemand hem kon volgen. Om 4 of 5 uur s̓
morgens stuurde hij al mails. Ik kon niet geloven dat hij dood was. Ik was er zo op uit om
hem het eerste exemplaar van het boek te overhandigen.”

“Het boek is opgedragen aan mijn dochter Lisa”, aldus Johnny Steenbeke.  — ©  carlo coppejans
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