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eMarilyn Monroe

Zelfs 50 jaar na haar dood Zijn nog niet 

alle mythes rond marilyn monroe verdwe-

nen. sterker nog: het lijkt wel of er ieder 

decennium weer een bij komt. tot op de dag 

van vandaag blijft marilyn intrigeren. 

Een eeuwige mythe



wat weten we tegenwoordig niet over seksbom 
Marilyn? haar echte naam was Norma Jean Baker en 
haar jeugd alles behalve prettig. de in 1926 geboren 
amerikaanse werd door haar drugsverslaafde moe-
der bij vrienden achtergelaten en groeide als tiener 
op in een weeshuis en bij een pleeggezin. niet veel 
later, ze was begin twintig, cultiveerde ze haar eigen 
imago van dom blondje en ontstonden ook haar pro-
blemen met alcohol- en medicijngebruik. al deze fei-
ten en achtergrondverhalen zijn ooit wel eens verfilmd 
of opgeschreven. en het tragische einde van haar 
leven, dat getekend werd door zware psychische pro-
blemen (mede dankzij de genen van haar moeder en 
het medicijngebruik) blijft tot op de dag van vandaag 
omringd door moord- en complottheorieën. al heeft 
onderzoek na onderzoek aangetoond dat ze zelfmoord 
heeft gepleegd, veel fans blijven geloven dat marilyn 
is vermoord. 

controversie
haar turbulente liefdesleven zorgde tijdens, maar 
vooral ook na haar dood, voor veel discussies. omdat 
ze na haar verblijf in een pleeggezin niet meer terug 
wilde naar het weeshuis, trouwde marilyn al op haar 
16e met haar 21-jarige buurjongen James Dougherty. 
toen haar man als soldaat een tijdlang van huis was, 
besloot ze als model aan de slag te gaan en ook naakt 
te poseren. het stel scheidde in 1946 toen marilyn voor 
een carrière in hollywood koos en james haar niet 
langer thuis kon houden. in 1954, ze had al een paar 
succesvolle filmrollen op haar naam staan, trouwde 
marilyn met Joe DiMaggio, de beroemde honkballer. 

dit huwelijk duurde slechts zeven maan-
den. nog geen twee jaar later, in 1956, 
werd ze de tweede vrouw van toneelschrij-
ver arthur Miller. dit was een opmerkelijk 
verbond aangezien hij een gerenommeerd 
schrijver was en veel aanzien had, terwijl 
zij op dat moment bewust haar imago van 
dom blondje neerzette. in 1961 kwam ook 
aan dit derde huwelijk van marilyn een 
einde toen arthur miller zijn zinnen had 
gezet op een andere mysterieuze vrouw: 
de oostenrijkse fotografe Inge Morath. 
na marilyns dood op 5 augustus 1962 
werd er niet alleen wild gespeculeerd over 
de oorzaak (was het wel een zelfmoord?) 
maar ook over de eventuele opgebloeide 
romance tussen haar en president John F. 
Kennedy. het paste bij het beeld van een 
mannenverslindende monroe. hoewel het 
huwelijk met joe destijds voor velen een 
schertsvertoning was, bracht hij na de 
dood van zijn ex-vrouw trouw driemaal per 
week verse rozen naar haar graf, twintig 
jaar lang. 

laatste mysterie
dat ze veel mannenharten in haar vrienden- 
en werkkring sneller deed kloppen, blijkt 
uit het laatste mysterie: marilyn zou op de 
set van de film The Prince and the Showgirl 
haar oog hebben laten vallen op produc-
tie-assistent Colin Clark. Zij zouden een 

kleine affaire hebben gehad op het moment 
dat arthur miller, destijds marilyns echt-
genoot, een weeklang niet op de set was. 
Dit verhaal is prachtig verfilmd in My Week 
with Marilyn, dat sinds eind januari in de 
bioscopen te zien is. Deze film is gebaseerd 
op de memoires van colin clark. marilyn 
zou colin in vertrouwen hebben genomen, 
omdat het op de set niet boterde tussen 
haar en tegenspeler Laurence olivier. Ze 
zou colin hebben gevraagd haar te hel-
pen uit de roem te stappen. ondertussen 
werd colin in alle drama’s van deze intri-
gerende wereldster meegesleept en werd 
hij hopeloos verliefd op haar. Zo’n verhaal 
zou natuurlijk niet onopgemerkt voorbij 
gaan en er zijn dan ook genoeg mensen 
die een vraagteken hebben gezet bij de 
dagboekverhalen en memoires van colin 
clark (die in 2002 overleed). volgens 
bekenden was het feit dat colin altijd iets 
homoseksueels uitstraalde juist de veilig-
heid die marilyn in hem zocht en is er nooit 
sprake van een affaire geweest. Al zit niet 
iedereen te wachten op weer een marilyn 
monroe mythe, liefdesverhaal of boek, de 
film laat heel goed het behoeftige karak-
ter van marilyn naar boven komen. Zij was 
een sekssymbool met kinderlijke trekjes 
die graag de situatie naar haar hand zette. 
knap dat ze dat, 50 jaar na haar dood, dat 
nog steeds een beetje doet. n 
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Met James Dougherty...

...Joe DiMaggio ...en arthur Miller
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Met tom ewell  in the Seven Year Itch

In de film Some Like It Hot met Tony Curtis (l) en Jack Lemmon (r) 

Met regisseur Billy Wilder op de set van Some Like It Hot


