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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... 

 

 PET SEMATARY 
1989 

Korte inhoud van de film: 

Dr. Louis Creed verhuist van Chicago naar een oud huis in het plaatsje Ludow in Maine. Zijn 
vrouw Rachel, de 5 jaar oude Ellie, de 2-jarige Gage en de kat Church komen te wonen naast de 
oudere Jud Crandall, die Louis waarschuwt voor de weg voor het huis, waar al vele huisdieren 
de dood hebben gevonden. Daarom is er zelfs een dierenbegraafplaats in de buurt...  
Toch wordt ook Church overreden, en Jud raadt Louis aan de kat te begraven op de Micmac 
Indian begraafplaats, achter de dierenbegraafplaats, wat Louis dan ook doet, alhoewel hij is 
gewaarschuwd door de geest van Victor (een dodelijk geraakte patiënt), om daar niet heen te 
gaan. De volgende ochtend komt kat Church gewoon weer thuis, maar met een nieuw karakter en een raar luchtje om 
zich heen. Kort daarna wordt Gage op de weg doodgereden door een vrachtwagen. Na de begrafenis graaft Louis het 
kind weer op om te begraven in de Micmac-grond. Gage komt terug... hij doodt Jud en zijn moeder Rachel met een 
mes voor Louis hem uiteindelijk een dodelijke injectie kan geven. Louis begraaft direct Rachel in de Micmac-grond, en 
hoopt dat, omdat hij haar onmiddellijk na haar dood begraaft, haar karakter niet zal zijn aangetast. Als Rachel thuis 
komt, neemt hij haar in zijn armen, om te zien dat ook zij een mes vasthoudt... 

 

• In de scène waar Jud in slaap valt op de veranda, zie je vijf biertjes op de tafel staan. Op het moment dat hij 
wakker wordt, staat er nog maar één biertje op de tafel. 

• Wanneer Jud een foto vraagt van Ellie, pakt hij deze aan met een hand. In het volgende shot houdt hij de foto 
met twee handen vast. 

• Het moment dat Ellie van de bandschommel valt omdat deze knapt, komen Louis en zijn vrouw aanrennen om 
te kijken wat er met Ellie is. Nu zie je dat Louis een wit t-shirt draagt met de mouwen opgerold. Op het mo-
ment dat Rachael Gage roept, zie je dat Louis een wit gestreept losgeknoopt shirt aanheeft en heeft hij een 
zonnebril op. Maar zodra Louis naar Gage rent, heeft hij weer zijn witte t-shirt aan met zijn mouwen opgerold.  

• Nadat Gage is gedood komt Jud de keuken inlopen om zijn buurman te kalmeren. Louis zit aan de keukentafel 
en Jud gaat op een stoel zitten die onder de tafel is geschoven. Maar in het volgende shot zie je dat hij gaat 
zitten zonder de stoel onder de tafel weg te trekken. 

• Wanneer Ellie naar de bandschommel rent, doet zijn een radslag en verliest hierbij haar hoed. Maar even later 
in een volgende scène zie je dat deze weer op haar hoofd zit. 

• In een camerashot van bovenaf gezien van de familie-picknick zie je een 
metalen box staan op het kleed voor de rieten mand. Even later zie je deze 
aan de linkerkant van de rietenmand staan. 

• Wanneer Louis Church optilt en zegt: "You stink Church", zie je dat hij de 
kat vasthoud rond de buik, maar in de volgende scène heeft zijn hand om 
de nek van Church. 

• Wanneer Ellie op de bank zit en vraagt:" Is Missy in heaven?" verandert de 
afstand tussen haar en Louis elke keer. 

• Nadat Ellie de tv uitzet, draait Church om, en kijkt haar twee keer aan. 

• Wanneer het lichaam van Victor in het ziekenhuis is, zie je het bloed op het 
midden van zijn voorhoofd steeds van plek wisselen. 

• Wanneer Louis uit bed komt en een handdoek om zich heen heeft kun je zien dat hij ook ondergoed aanheeft. 

• Op het moment dat de huishoudster zichzelf ophangt kun je zien dat het touw niet om haar nek zit. Het touw 
zit vast aan een harnas dat om haar romp zit. 

• In het deel waarin Louis in het huis van buurman Jud is om Gage te zoeken, is hij boven op de slaapkamer. Hij 
knielt naast het bed met een injectiespuit in zijn rechterhand. Nadat hij ziet dat Jud dood is, hapt hij naar  
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 adem en zie je dat hij in zijn rechterhand bijt. In de volgende scène zie je dat hij de spuit opeens weer in zijn 

rechterhand vasthoudt. 

• Bijna aan het einde van de film als je ziet dat het huis afbrandt, zie je drie keer even kort het huis zonder eni-
ge schade. 

• Als Louis in de garage is, leunt de hark tegen de muur. Wanneer Church weg rent, is de hoek van de hark opeens 
anders. 

• Wanneer Ellie van de bandschommel afvalt, zie je dat het twee verschillende banden zijn. Die op de grond ligt, 
is niet dezelfde die aan het touw hing. En hier zit ook geen stuk touw aan, even later zie je de echte band waar 
ook een stuk touw aan vast zit. 
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