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Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: hier gaat iets mis... 

Nou, dat gebeurt vaker dan wij weten of denken.  

Een voorbeeld: de acteur staat voor de spiegel, en in de spiegel zie je de hele cameracrew staan. 

Op deze pagina nemen wij je mee op zoek naar de fouten in verfilmingen van Stephen King verhalen. Misschien 

heb je ze zelf al ontdekt? Of misschien ga je nu juist de film nog eens kijken om te kijken of jij hetzelfde foutje 

ziet. Er is veel te ontdekken, kom ga met ons mee en duik de film in zoals je misschien nog nooit hebt gedaan... 

 

The Mist 

Movie  Mistakes 

Korte inhoud van de film: 

Wanneer zich, na een hevige storm, een ogenschijnlijk onschuldige mistbank vormt op het meer, 

zijn de bewoners van Long Lake zich nog niet bewust van het naderend onheil. Hun aandacht 

wordt in beslag genomen door het spoor van verwoesting dat de storm heeft achtergelaten. Pas als de dichte mist het 

stadje heeft bereikt en de eerste slachtoffers zijn gevallen, worden de bewoners zich bewust van het gevaar. Een groep 

mensen weet zich te verschansen in een supermarkt. Niemand durft de dichte mist in te gaan waarin zich vreemde en 

dodelijke wezens voortbewegen. Eén van die mensen is David Drayton. Samen met zijn zoontje Billy was hij naar de 

supermarkt gekomen om boodschappen te doen. Nu wordt hij gekweld door allerlei onbeantwoorde vragen. Leeft zijn 

vrouw Stephanie nog? Hoe kan hij Billy hieruit redden? Hoe lang zal deze nachtmerrie duren? Waar zijn ze het slachtof-

fer van? Vragen die alleen beantwoord kunnen worden als David de dichte mist ingaat. 

 

Fouten:  

 Wanneer soldaat Jessup er is uitgegooid, loopt hij naar de naar de deur en zet zijn bebloede hand op de glazen 

deur. Op het moment dat het monster hem daar wegtrekt, is de bloedvlek op het raam opeens veranderd van 

plaats. 

 Bijna aan het einde van de film, als ze alle vijf in de auto zitten, stoppen ze om te kijken naar een groot mon-

ster dat voorbij komt lopen; zo groot dat de auto er zelfs van schudt. Op het moment dat we weer dit monster 

zien, loopt dit weg van de auto maar zie je dat de telefoonkabels nog intact zijn, terwijl zo'n groot monster die 

echt kapot had moeten trekken. 

 Wanneer een tentakelmonster een stuk uit de borst van Norm rukt, spuit er bloed op de rechterkant van zijn 

kaak en wang. Maar in elke volgende scène is het bloed verdwenen en is zijn kaak nog helemaal schoon.  

 In de openingsscène zie je dat de wind een boom omver heeft geblazen richting het huis, dus niet richting het 

water. In een volgende scène is die boom op het boothuis gewaaid, wat dus richting het water is. 

 In de supermarkt, op het moment dat Brent David bedankt om hem mee te nemen, heeft David zijn boodschap-

penlijstje in twee handen. In de volgende 

scène heeft David zijn rechterhand bij de 

schappen. 
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