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Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: Huh...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 King-films. Misschien heb je ze zelf gezien? Misschien 
ga je nu juist de film nog eens kijken om te zien 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…  

Door Mim 

Misery 
Korte inhoud van de film: 

Misery vertelt het verhaal van Annie Wilkes; zij is de grootste fan van schrijver Paul  
Sheldon. Deze goed verkopende romanserieschrijver krijgt een ongeluk en wordt door 
Annie, een gevaarlijke psychoot, in huis gehaald. Paul heeft buikpijn, een verbrijzelde knie 
en twee gebroken benen... Hij heeft in het laatste boek de hoofdpersoon, Annies favoriete 
romanpersonage, 'vermoord'... en daardoor is Annie boos. Het staat haar helemaal niet aan 
dat Paul een ander soort roman heeft geschreven, een slecht boek, en het manuscript hiervan heeft de woedende 
Annie nu in handen. Annie, ex-verpleegster, dwingt Paul haar heldin weer tot leven te brengen. Gebonden aan zijn 
rolstoel, afhankelijk van pijnstillers en opgesloten in zijn kamer heeft Paul weinig keus... want Annie is zeer 
bedreven in het omgaan met pijnstillers en martelwerktuigen. Maar schrijvers beschikken ook over wapens.... 
 

Fouten:  

• Tijdens de grote vechtscène waar je Annie op de grond ziet vallen en zij met haar hoofd op de typemachine valt, kan 

je zien dat Kathy Bates vervangen is door een slechte dummy die amper op haar lijkt.   

• Een geluidsprobleempje in de scène waar Paul in bed ligt en probeert een mes te pakken vanuit zijn mitella. Je hoort 
een metalen geluid wanneer hij het mes te pakken heeft. Dit is wel heel bijzonder omdat er nergens iets is waar dat mes 
dat geluid zou mee kunnen maken. 

• Op het moment dat Buster en zijn vrouw Virginia in hun 4x4 truck stappen en de weg op gaan, zien ze de afgebroken 

boomstronk. Voordat hij STOP roept, zie je dat op de hele weg sneeuw ligt behalve waar hun banden net reden. Maar 
zodra hij terug de heuvel oploopt,  en Annie voorbij rijdt, zie je dat er op de hele weg geen sneeuw ligt. 
 

• Typemachinefoutje: Tijdens het gevecht van Annie en Paul, wanneer Paul de typemachine over het hoofd van Annie 

gooit, belandt de typemachine ondersteboven op de vloer. Maar in de volgende scène is deze opeens omgedraaid zodat 
Annie erop kan vallen.  

• In het plakboek zit een fout, die waarschijnlijk alleen de snelle lezers onder ons kunnen vinden. Wanneer Paul het 
plakboek van Annie doorbladert, zie je boven elke tekst wel een andere kop.  Maar wat eronder staat is allemaal 
hetzelfde verhaal dat gewoon elke keer is herhaald.  

• Er is een scène waarin je ziet dat Paul de deur op slot doet, maar Annie komt de deur in zonder deze eerst van het slot 
te halen.  

• Op het moment dat Paul in de keuken is en naar 
de messen kijkt, kan je in de oven een reflectie 
zien van iemand in een wit shirt. Alleen kan dat 
niet want Paul draagt een rood shirt.  

• In de scène waarin Annie Paul scheert, slaat ze 
zijn kin over. Maar een seconde later is zijn kin 
geschoren.  

• Wanneer Annie aankomt met het dienblad 
champagne, wordt het laatste hoofdstuk naast de 
typemachine gelegd, overhangend naar de ene 
kant, maar in de volgende scène hangt het 
hoofdstuk de andere kant op.  
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Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.  
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Movie  Mistakes 
· Paul ligt in bed als hij eet en bij zijn bord liggen enkele pijnstillers. De pijnstillers veranderen elke keer in de vol-
gende scenes van plek.  

· Buster parkeert zijn auto voor het huis van Annie en wordt dan neergeschoten in het huis. In een volgende scène 
kan je naar buiten kijken en is opeens de auto verdwenen.  

· Op een gegeven moment verlaat Annie de kamer zonder deze op slot te doen. Dan gaat Paul de deur van het slot 
proberen te krijgen met een haarspeld.  

· Wanneer Buster een post-it op het bord plakt zie je deze elke keer tussen de scènes van plek veranderen.  

· Wanneer Annie haar wijnglas bijvult voor de toast, verandert elke keer de inhoud van dit glas. De ene keer zit er 
meer in dan de andere keer. 

· Wanneer Paul uit bed springt nadat Annie naar hem schreeuwt dat hij Misery heeft vermoord, kan je zijn benen in 
de beugels zien bewegen, maar dat zou niet kunnen want die zouden onbeweeglijk moeten zijn.  

· In de scène waar Annie de sheriff neerschiet vanaf bovenaan de trap, valt zijn lichaam deels over de traptreden 
heen. Maar in de volgende scène is het lichaam verdwenen van de treden.  

· Wanneer Paul klaagt dat het papier vlekt, typt hij zeven letters op het papier om dit te bewijzen. Maar in de vol-
gende scène zie je dat hij het woord "smudge" typte. Dit heeft maar zes letters.  

· Wanneer Annie Paul scheert en ze bijna klaar is, stopt ze met scheren en praat even kort met hem. Net voordat ze 
stopt met scheren zie je dat hij scheercrème onder zijn neus heeft. Maar zodra de camera weer op Paul gericht is na 
haar praatje, zit er helemaal geen crème meer onder zijn neus. 

· Annie geeft Paul meerdere keren zijn Noveril-pillen. Er is een keer dat ze de Noveril geeft en dan de kamer uit-
loopt. Dan zie je Paul die de pillen vasthoudt tussen zijn duim en wijsvinger, maar je kan duidelijk zien dat dit niet 
de hand van Paul is.  

· In de scène waar Paul van de keldertrap valt, zien we dat er in de kast Canadees bier staat achter zijn hoofd. Maar 
in een andere scène is de kast opgevuld met een deken.  

· Op het moment dat Annie en Paul samen dineren, schenkt Paul haar een glas wijn in. Helaas knoeit hij en vallen er 
een paar druppels op het kleed. De camera draait dan naar Annie toe en vervolgens weer naar Paul. Dan zie je dat 
opeens de druppels van het kleed zijn verdwenen. Maar even later zijn ze er gewoon weer.  

· Ook tijdens dit diner is het eten erg veranderlijk. Het eten op de borden verandert elke keer van  
hoeveelheid. Eerst ligt er een heleboel op, dan minder en vervolgens ligt het bord weer vol. Ook het broodje op de 
tafel verandert elke keer van plek en grootte.  

· In de laatste vechtscène verandert de typemachine van plaats.  

· In het begin van de film is er een close-up van de typemachine als Paul een van de eerste stukken schrijft voor An-
nie's Miseryboek. Maar in een van de laatste scènes dat hij aan dit boek werkt aan het laatste hoofdstuk is er weer 
een close-up van de typemachine. Alleen is dit dezelfde tekst als eerder in de film, zelfs het woord "and" zonder de 
letter "n".  

· De hoeveelheid sneeuw op het dak blijft de hele film gelijk. 

· Wanneer Annie is neergeslagen voor de eerste keer zie je een overzicht van de kamer. De as is hier op een net 
hoopje, en niet verspreid wat wel zou moeten aangezien Paul hier wat van gegrepen heeft en wat in haar mond 
heeft gedrukt.  

· Nadat Paul het manuscript ver-
brandt op de grill probeert Annie 
dit te stoppen met water. In de 
scène in de kamer zie je de grill 
roken. Maar in de scène die van-
af de deur is gefilmd, zie je ner-
gens meer rook in de kamer en 
zijn de papieren spontaan ge-
stopt met roken.  

· De laatste pagina van zijn boek 
typt hij: "What else was the-
re...?" Dit staat allemaal op één 
regel zoals je kan zien in de clo-
se-up. maar wanneer hij: "The 
End."  tikt, zie je dat het opeens 
twee aparte regels zijn.  
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