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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 

Rose Red 
Korte inhoud van de film: 

Een groep paranormaal begaafde wetenschappers is naar een beroemd huis (Rose Red) gegaan 
om te kijken of er geesten zijn en het geheim te ontrafelen. Een heel team mensen, 
waaronder het 15-jarige autistische meisje Annie Wheaton, neemt zijn intrek in het huis om de oude geesten weer op te 
wekken. Het team zal met het onderzoek niet alleen oude geheimen losmaken, maar ook geesten uit het verleden 
terughalen. 

 

• In het begin van de film, waar Joyce aan het discussiëren is met Professor Miller, moet je eens op haar schouder 
letten. Want als de camera van hem naar haar gaat en weer terug, zie je dat het riempje van haar schoudertas 
niet elke keer aanwezig is. 

• Geschiedenisfoutje: Aan het begin van de film staat dat we ons bevinden in ‘Seattle 1991’. Maar vervolgens zien 
we de veerboot Wenatchee. Deze was in dit jaar nog niet gebouwd, hij werd pas in gebruik genomen in 1998. 

• Onze Professor Reardon is een beetje in de war of kan niet rekenen. Ze vertelt namelijk als ze in de gang staan 
die ontworpen is door Sukeena, dat Ellen Rimbauer verdwenen is op 15 januari 1950 toen ze 70 was. Maar eerder 
in de film heeft Joyce verteld dat Ellen Rimbauer trouwde toen ze 20 was in 1906. 

 

 



 

 

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.  
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Movie  Mistakes 
• Nadat Annie is gevallen en haar hoofd heeft bezeerd, krijgt ze een verband om haar hoofd. Dit is wit in de ene 

scène en in de andere scène zit er een bloedvlek op. Dit is elke keer wisselend als we haar weer zien met het 
verband. 

• Op het moment dat Cathy haar automatische schrijver laat zien, zie je dat ze op het tweede papier aan het 
‘schrijven’ is. Maar als je een andere scène ziet, is ze weer op het eerste papier aan het ‘schrijven’. 

• Wanneer Professor Reardon aangeeft dat de les is afgelopen, zie je Professor Miller het kamertje boven  
verlaten. Maar zodra je Bollinger naar Joyce ziet lopen om met haar te praten, staat Professor Miller opeens 
weer in het kamertje boven alsof hij niet weggeweest is. 

• In de bieb word de camera van de verslaggever gevonden op de vloer. Later, als we de verslaggever zien han-
gen, hangt de camera om zijn nek. 

• Wanneer Joyce met Professor Miller praat en haar bloed over zijn gezicht veegt, krijgt de man bloed op de lin-
kerkant van zijn shirt. Op het moment dat hij begint te schreeuwen tegen Joyce is het bloed verdwenen van 
zijn shirt. 

• De roos in het glas-in-lood raam bovenin de toren verandert tijdens de film van kleur. De ene keer helder, de 
andere keer rood. 

• Het hele huis is rondom beveiligd met een hek dat te openen is met een afstandsbediening, maar hoe kan het 
dan dat onze Stephen King de pizzabezorger geen probleem heeft om aan te bellen bij de voordeur met de  
pizza's ? 

• Aan het einde van de film leggen de overlevenden rozen voor het huis neer. De stengels kruisen elkaar in het 
midden. Een scène later, als je de rozen weer ziet, liggen ze heel anders over elkaar heen. 

• In het stukje waarin je ziet dat de moeder van Emery op de grond ligt vastgebonden, nadat ze de twee figuren 
ondersteboven ziet, zie je dat haar hoofd rust op een opgevouwen handdoek. Een klein beetje later zie je de 
twee figuren dezelfde handdoek pakken van de tafel om deze onder het hoofd te leggen.                             
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