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Tekst Mark Sebille

GARY HEMMING, LE BEATNIK DES CIMES
 

Film van Jean Afanassieff, 26 minuten, deels zwart/wit, 

Frans gesproken

Productie 1996

Tijd om nog eens de aandacht te hebben voor een buitenbeentje. 

Niet dat die in de wereld van bergbeklimmers zeldzaam zijn, 

integendeel, maar er zijn gewone buitenbeentjes en er zijn er enkele 

die “hors catégorie” zijn. 

Gary Hemming was Amerikaan, geboren in 1934 in Pasadena, en 

een van de pioniers van het Big Wall klimmen tijdens de golden 

years of rock climbing. In het begin van de zestiger jaren strijkt 

Hemming neer in Frankrijk. Hij is uitgekeken op de Amerikaanse 

consumptiemaatschappij en is op zoek naar iets anders. A la 

recherche d’un équilibre, zou hij het later zelf noemen. Hij gaat in 

Grenoble filosofie studeren maar blijft ook klimmen. Met zijn klimstijl 

is hij de Fransen tien jaar vooruit, en dat blijft niet onopgemerkt. 

De eerste die hem opzoekt is John Harlin en samen klimmen ze 

veel in Chamonix. Maar ook zijn andere vrienden, Royal Robbins, 

Tom Frost en Stuart Fulton weten hem daar te vinden. Robbins en 

Hemming openen in ‘62 de American Direct in de noordwand van 

Les Drus, en samen met Frost, Harlin en Fulton opent hij in ’63 

de zuidwand van de Aiguille du Fou. Met hun techniek uit Yosemite 

realiseren de Amerikanen in die periode dingen die de Fransen nog 

voor onmogelijk hielden.

Hemming leeft van de hemelse dauw, logeert her en der bij vrienden 

of gewoon in zijn tent. Voor een kleine LSD-trip tijdens het klimmen 

draait hij zijn hand niet om. In 1966 haalt hij de wereldpers. Twee 

Duitse klimmers raken in nood na een val in de westwand van Les 

Drus. De officiële reddingsoperatie raakt moeilijk op dreef, eigenlijk 

weten ze niet hoe er aan te beginnen, maar de klok tikt. Garry 

Hemming en René Desmaison verzamelen rond zich nog enkele 

uitstekende klimmers en langs de legendarische Voie Bérardini-

Magnone lopen ze ver vooruit op de hulpverleners. Met de twee 

gewonde Duitsers dalen ze af langs de Voie Hemming, die hij in ’62 

zelf met Royal Robbins had geopend. Hemming wordt in Chamonix 

onthaald als een held, maar Desmaison wordt uitgesloten uit de 

Compagnie des Guides want de zware blamage van de hulpdiensten 

wordt hem aangerekend. Hemming zelf blijft er bescheiden bij. 

Hij zegt dat iedereen zich wel eens een held voelt, maar dat hij niet 

beter is dan de anderen. Het beitelt over heel Frankrijk zijn reputatie 

als “le beatnik des cimes” of ook “le vagabond des Alpes”. Gary 

Hemming keert in 1969 terug naar de VS, maar is gedesoriënteerd 

en in een depressieve bui maakt hij in het Grand Teton National 

Park (Wyoming) met een vuurwapen een einde aan zijn leven. Hij is 

amper 35, maar een mythe kan nooit sterven.

Deze documentaire werd gemaakt door Jean Afanassieff, naast 

cineast ook een notoir alpinist van zijn generatie. Afanassieff was de 

kleinzoon van een Russisch immigrant, gevlucht uit de Krim tijdens 

de communistische revolutie van 1917. Hij realiseerde opvallende 

solopremières en was als alpinist-cineast mee met alle grote Franse 

expedities van na 1980.

Deze film bevat getuigenissen van onder meer Maurice Herzog, 

Lothar Mauch, Pierre Mazeaud en René Desmaison. De muziekscore 

plaatst je helemaal terug in de swinging sixties. De grote verdienste 

van deze film is de zuivere vertelstijl. Het is het leven van een hippie 

in de Alpen, puur en onversneden. Een half uur is kort om een 

complex figuur als Hemming helemaal uit te lichten, maar je zal de 

film met plezier een tweede keer bekijken.

Op Youtube moet je de advertenties, mogelijks ook halverwege, er 

helaas bij nemen. Tenzij je Youtube Premium klant bent.

www.youtube.com/watch?v=pT8isMPK-kg

Het World Wide Web bevat een overvloed van boeiend beeldmateriaal uit de geschiedenis van 
de bergsport. In deze column proberen we er maandelijks een parel uit te halen en deze te 
duiden tegen een bredere achtergrond.
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