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E indelijk heb ik het uitgezocht: het ver-
haal achter een van de beroemdste  
foto’s van de twintigste eeuw – Mari-
lyn Monroe in haar opwaaiende jurk 
op een luchtrooster van de metro in  
New York.
15 september 1954, één uur ’s nachts, 

op Lexington Avenue. De straat is afgezet voor opna-
mes voor The Seven Year Itch. Het script is gebaseerd 
op een toneelstuk dat veel succes had op Broadway. 
Een man stuurt zijn vrouw en kind de stad uit om te 
ontkomen aan de hitte en krijgt een affaire met het 
mooie meisje dat boven hem woont. Het meisje wordt 
gespeeld door Marilyn Monroe met de bekende men-
geling van quasi-onschuld en wulpsheid. Als haar  
tegenspeler is met opzet een niet-knappe man uitgeko-
zen: Tom Ewell, een gewone kerel met wie elke Ameri-
kaanse man zich zou kunnen identificeren. Op een 
avond gaat het tweetal naar de bioscoop. Tom draagt 

een pak met stropdas en een  
hoedje dat hij achterop zijn hoofd 
heeft geschoven. Marilyn is  
gekleed in een ravissante witte 
jurk.
Aan het begin van de fameuze  
scène komt het tweetal de bios-
coop uit, napratend over de film, 

en drentelt over het trottoir waarin langs de rand 
luchtroosters van de metro zijn aangebracht. Op de 
achtergrond zien we de etalages van juwelier Henry 
Steig en Wright’s Food. Marilyn zegt met haar kinder-
stemmetje dat ze eigenlijk wel te doen heeft met het 
monster in de film, het monster van de Blue Lagoon. 
Want het monster was eenzaam, hij had gewoon  
behoefte aan wat aanhankelijkheid, “someone who 
needed him, someone who wanted him”. Tom hoort 
het welwillend aan. Dan ziet ze de luchtroosters in het 
trottoir en gaat erop staan. Ze voelt de luchtstroom 
langs haar blote benen glijden en roept verrukt: “Do you 
feel the breeze? It’s delicious”! Dan begint het opwaaien 
van haar jurk en haar beroemde dans op het rooster.
Rondom de filmset hebben zich duizenden mensen 
verzameld en vooraan staan tientallen fotografen met 
hun camera’s. Twentieth Century Fox heeft veel rucht-
baarheid gegeven aan deze pikante opnames met Mon-
roe om een hype rond de film te creëren. Zij is op dat 
moment dé sexgodin in de USA. Kort tevoren heeft zij 
naakt geposeerd voor het eerste nummer van Playboy. 

De jurk is speciaal voor deze scène gemaakt, er ligt een 
reservejurk gereed. In de kleedkamer heeft Monroe 
opgemerkt dat haar strakke en hagelwitte onderbroek 
doorschijnend is en ze heeft er daarom een tweede  
onderbroek overheen aangetrokken. De opnames wor-
den vele keren overgedaan. Marilyn speelt met de  
camera, met de mannen om haar heen, draaiend op 
haar hakken, lachend om haar opwaaiende jurk, die ze 
tevergeefs zedig tegen haar benen probeert te druk-
ken. Ze is op haar mooist, op haar verleidelijkst, op 
haar best, want ze wordt gezien en ze is geliefd. Onder 
het luchtrooster staat een man met een ventilator.

In het publiek op de nachtelijke Lexington Avenue  
bevindt zich ook Joe DiMaggio, met wie Marilyn acht 
maanden geleden is getrouwd. Een breedgeschou-
derde atleet met een lange neus en charmant vooruit-
stekende boventanden. Hij is de beroemdste honkbal-
ler van Amerika, een ‘Homerun King’. Maar hij is ook 
een gewone jongen met traditionele opvatttingen over 
de rol van een echtgenote. Hij staat zich te verbijten in 
de joelende menigte, terwijl zijn vrouw de ene na de 
andere verleidelijke pose aanneemt. Hij staat daar,  
aldus ooggetuigen, met zijn gebalde vuisten in zijn 
broekzakken gepropt. Later in die zwoele nacht, in een 
hotelkamer, maakt hij ruzie met Marilyn. Zij weigert 
haar carrière op te geven. Een paar weken later is hun 
huwelijk, tot ontzetting van de hele natie, ten einde.
De opnames van Lexington Avenue blijken onbruik-
baar te zijn door het lawaai van het publiek op straat. 
Regisseur Billy Wilder laat het trottoir met de lucht-
roosters, de etalages en bioscooppui nabouwen in een 
studio in Los Angeles. Daar wordt ‘the subway scene’ 
nog eenenveertig keer gedraaid. In The Seven Year Itch 
zie je een kuise versie van de scène. De zo beroemd  
geworden foto’s zijn gemaakt op Lexington Avenue.
Maar van wie kwam nu het idee voor deze scène? Het 
wordt geclaimd door de fotograaf Sam Shaw. Hij had 
in de jaren veertig voor de cover van een tijdschrift een 
zeeman en een meisje gefotografeerd in een windtun-
nel op Coney Island. Het tijdschrift was in korte tijd 
uitverkocht. Shaw was aangenomen om foto’s te  
maken op de set van The Seven Year Itch, herinnerde 
zich de opwaaiende jurk in de windtunnel en zorgde 
ervoor dat Marilyn op het luchtrooster kwam te staan. 
Ze zag hem in de menigte, draaide naar hem toe en 
riep: “Hi, Sam”! Shaw drukte af en maakte de foto van 
zijn leven.
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