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Movie  Mistakes 
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 camera crew 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... 

 

 Shawshank 
Redemption 

Korte inhoud van de film: 
De film gaat over Andy Dufresne, een jonge succesvolle bankier wiens leven drastisch  
verandert als hij veroordeeld wordt tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn 
vrouw en haar 'lover'. Het speelt zich af in de 40-er jaren, en laat zien hoe Andy, met de 
hulp van zijn vriend Red, alles behalve een standaard gevangene is... 
 

• Feit-foutje: bijna aan het eind van de film, wanneer Andy ontsnapt, breekt hij de 
rioolpijp open en spuit er allemaal vuil uit. Dit is onmogelijk dat het er zo uitspuit, 
want dat zou betekenen dat er druk op de buis zou staan, wat niet klopt aangezien 
Andy eruit kruipt aan het eind in de open lucht.  

• Op het moment dat Andy het boek omwisselt, let dan op de map die op de tafel ligt. Deze map heeft een hoek 
die omhoog is gebogen. 

• Wanneer Andy de bijbel en de map achter zijn rug weghaalt en op de tafel legt, heeft de map die op tafel ligt 
opeens dat omhoog gebogen hoekje, terwijl de map die op de tafel ligt perfect glad is. 

• Wanneer directeur Norton zijn pistool laadt, liggen de kogels verspreid over de tafel. Wanneer hij het pistool 
richt liggen de kogels netjes bij elkaar, maar nadat hij geschoten heeft liggen ze weer over de tafel. 

• De muur van Andy’s cel is onrealistisch dik, Andy zie je plat door de tunnel heen gaan, zodat het lijkt dat de 
muur dikker is dan Andy lang is, zo ongeveer een meter of 2. Gevangenismuren zijn erg dik, maar niet zo dik.  

• Wanneer Red bij de boom aankomt bij dat ene muurtje waarover Andy hem vertelde, zie je dat het zweet  
verdwijnt van zijn witte shirt. 

• Bijna aan het eind van de film als de directeur binnenkomt in Andy's cel dekt de poster het gat af en zit deze op 
alle vier de hoeken vast. Dit is onmogelijk vanuit de tunnel die Andy gemaakt heeft. Mocht je ook de dvd heb-
ben en de film kijken met het commentaar van de regisseur, dan vertelt hij ook dat dit een geheimpje is wat 
niet klopt.  

• In de scène waar Red in de winkel werkt na zijn vrijlating in 1967, zie je op de achtergrond sigaretten van More 
en Newport op de plank rechts. Helaas klopt dit niet want de 
More sigaretten zijn pas uitgekomen in 1975. 

• Wanneer directeur Norton zich klaar maakt voor zijn  
zelfmoord, zie je op het bureau een foto en een klein stukje 
verder een lamp. Nadat hij zichzelf heeft geschoten leunt de 
foto tegen de lamp aan. Dit kan niet door het schot komen 
omdat de foto te ver af stond om daardoor omgevallen te 
zijn. Er ligt ook nog wat papierwerk op het bureau wat ook 
van plek veranderd na het schot. 

• De A die Andy 
in de muur 
kerft, is een 
heel andere A 
dan aan het 
eind van de 
film waar je 
hem ziet ont-
snappen. 

Door:Mim 
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 Movie  Mistakes 
• In de scène waarin de bewaker alle cellen langs gaat en aankomt in de cel bij Andy zie je dat alle schaakstuk-

ken omgevallen zijn, en een schaakstuk in de hand van de bewaker. Even later zie je dat een van de stukken 
weer rechtop staat zonder dat iemand eraan gezeten heeft. 

• Aan het eind van de film waar je de politieauto's ziet rijden naar de gevangenis om de bewaker in te rekenen 
hoor je elektronische sirenes. Alleen zijn deze sirenes pas in gebruik gekomen in de late zeventiger jaren.  

• Wanneer Red de metalen box vindt in het land, pakt hij daar een envelop uit in een plastic zak, gevouwen aan 
de rechterzijde. Wanneer hij deze opent zit opeens het omgevouwen stuk aan de linkerkant, zonder dat hij het 
omgedraaid heeft.  

• Wanneer Andy de muziek van Mozart laat spelen over het systeem van de gevangenis, breekt Hadley de deur 
open nadat de muziek al een heel stuk heeft gespeeld. Alleen is de naald nog steeds in de eerste groef van de 
plaat.  

• Wanneer Andy gemist wordt, loopt de directeur naar Andy's cel, en zegt tegen de bewaker dat hij met ‘hem’ 
moet praten, doelend op Red. Hij wijst dan met zijn linkerhand, maar zodra de camera draait wijst hij met zijn 
rechterhand. 

• Wanneer Andy in de bank is, zie je op de achtergrond een man met een hoed en een wit shirt vooraan bij de 
balie staan te praten. Zodra Andy vertrekt, zie je deze man weer, alleen staat hij nu achteraan in de rij.  

• In de scène waar Brooks zich verhangt, zie je hem eerst "Brooks was here" in het houten paneel tegen het  
plafond kerven. De tafel waar hij op staat plaatst zijn gezicht tegenover de verticale houten balken onder het 
ingekerfde. Wanneer hij dan de tafel laat kantelen om zichzelf op te hangen valt hij hooguit een paar  
centimeter. Maar zodra je de volgende scène ziet, lijkt het wel alsof hij minstens een halve meter is gevallen. 

• Wanneer Red aan het strand loopt voordat hij Andy ontmoet, waait zijn hoed af en komt bijna in het water  
terecht. Zodra hierna een andere scène volgt, zie je dat de hoed een aantal meters op het land ligt in de  
richting van de wind.  

• In het stukje buiten waar Andy voor de eerste keer met Red praat, speelt Red een soort vangbal met wat  
jongens. Maar tegen het eind van hun praatje vangt Red twee keer de bal zonder deze de eerste keer weer 
weggegooid te hebben. 

• Ook in deze zelfde scène is er wat met de zon. De ene keer tijdens hun gesprek heeft Red de zon in zijn ge-
zicht, de andere keer heeft Andy de zon in zijn gezicht en dat terwijl ze niet heel snel bewegen.  

• Wanneer de directeur Tommy een Marlboro-sigaret aanbiedt, staat er Marlboro Miles aan de zijkant. Maar in het 
jaar dat de film zicht afspeelt stond dit niet op de pakjes. 

• Wie de dvd regie-versie heeft bekeken, weet al dat de regisseur heeft gezegd dat Andy's auto aan het eind van 
de film een auto is die nog niet eens bestond. Deze rode Pontiac GTO is van 1969, maar de film speelt in het 
jaar 1966. 

• Wanneer de operamuziek klinkt, stopt de hele gevangenis met wat ze aan het doen zijn. Op een gegeven  
moment zie je een man uit bed stappen en door het raam kijken. Vervolgens gaat de camera de tuin in en nu 
staat deze zelfde man opeens in de tuin. 

• Bij de mannen op het dak met een biertje in de hand, zie je Red een slok nemen. De camera draait naar Hey-
ward die Andy een biertje aanbiedt, vervolgens gaan we terug naar Red die nog een slok neemt, alleen is zijn 
flesje nu een stuk voller.  

• De directeur krijgt op een gegeven moment een taart aangeboden 
als steekpenning. Deze taart zit in een aluminium weggooi  
taartblik. Maar zodra Andy en Red ervan eten is het opeens een 
metalen taartvorm.  

• Wanneer Hadley Andy naar beneden wil gooien van het dak zie je 
een microfoonstokreflectie in zijn hoed. Het kan niet de  
teerdweil zijn waarmee Andy aan het werk was want deze was al 
eerder door Andy neergelegd.  

• Op het moment dat een van de ‘sisters’ in elkaar wordt geslagen 
door Hadley probeert hij de cel uit te komen en houdt hij met 
zijn hand een van de spijlen vast. Als de camera van de zijkant 
filmt, heeft hij een diagonale spijl vast, maar als de camera door 
de spijlen kijkt heeft hij een verticale spijl vast. 

• Schaak wordt gespeeld met een wit vierkant aan de rechterkant 
van de eerste rij. Je ziet het bord in Andy's cel met de stenen 
erop, elke keer is er een zwart vierkant aan de rechterkant. 

• In de twee verschillende scènes van Andy dat hij zich klaarmaakt 
om het boek en de map in de kluis te leggen voor de laatste keer, 
pakt hij het boek en de map op verschillende manieren op. De 
eerste keer pakt hij het boek naar de map toe, en de tweede keer 
de map naar het boek. 
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 Movie  Mistakes 
• Wanneer Tommy zijn examen verfrommelt, gooit hij dit in de metalen prullenbak. Deze beweegt daardoor wat 

er aan doet denken dat het iets zwaars is wat hij erin gooit, onder andere door het geluid dat dit maakt. 

• Deze fout kun je alleen zien als je de goede versie kijkt, of juist de slechte. Deze fout is namelijk in het  
10-jarig jubileum van de film veranderd. De directeur schiet zichzelf en plaatst het pistool hiervoor in het  
midden van zijn hals, maar zodra we hem zien liggen zit het kogelgat aan de linkerkant. 

• Wanneer Norton zichzelf van het leven berooft zie je het glas achter hem wat vrij groot is; hiervan wordt  
ongeveer de helft kapot geschoten. En hierbij zie je dat er wat bloedspetters op het glas zitten. Maar in een 
andere scène even later zie je dat zodra de camera achteruit gaat en Norton laat zien, in het raam maar een 
klein gat zit wat heel anders van vorm is, en een bloedvlek boven het gat.  

• Het moment dat Brooks het mes tegen Heywoods hals zet zie je in de ene scène dat er bloed zichtbaar is en 
opeens in de volgende scène is het bloed verdwenen.  
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