
 

 

door Chrissy  

Movie  Mistakes 
A P R I L   2 0 1 8            1 6 E  J A A R G A N G  N R :  3           S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

 

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... 

 

Lawnmowerman 

Door Mim 

Aantal 
Fouten:  

3 

Korte inhoud van de film: 

Het onderzoek van Dr. Angelo wordt gefinancierd door ‘De Winkel’ (zie ook: Ogen van vuur/Golden Years), een geheime over-

heidsinstantie die slechts geïnteresseerd is in het militaire nut van 'virtual reality'. Wanneer zijn chimpansee, die hij bij zijn 

experimenten gebruikt, sterft door een te grote dosis agressie, besluit Angelo op eigen houtje verder te zoeken naar de moge-

lijkheden van V-R. Zijn oog valt op zijn zwakbegaafde tuinman Jobe.  

Met beperkte mogelijkheden slaagt hij erin de intelligentie van Jobe in korte tijd enorm te vergroten, tot grote verbazing van 

de buurtbewoners, die hem vaak wreed behandelen. Angelo weet dat de mogelijkheden in het lab van ‘De Winkel’ veel uitge-

breider zijn en krijgt toestemming met Jobe verder te experimenteren. De Winkel verandert, zonder medeweten van Angelo, 

het computerprogramma zodanig dat de agressiviteitsfactor weer terugkeert. De resultaten zijn gigantisch en krankzinnig. 

Opeens kan Jobe gedachten lezen en voorwerpen verplaatsen met zijn geest, wat samen gaat met gevoelens van agressie. An-

gelo begrijpt er niets van. Er gebeuren de meest vreem-

de dingen in zijn lab en het liefst wil hij de experimenten 

stoppen, maar zo eenvoudig blijkt dat niet te gaan... 

• Op de dvd-versie onder het kopje verwijderde 

scènes is er een scène waar Jobe praat met de aap die 

denkt Cyberman te zijn. Het vizier van de helm die de 

aap opheeft, gaat steeds open en dicht.  

• Aan het eind, wanneer dokter Angelo en Peter 

ontsnappen van de ontploffing, net nadat Angelo vanaf 

de muur springt en Peter roept om hem te volgen, kan je 

als je heel goed oplet, iemand zien die de achterkant van 

Peters shirt vasthoudt om hem naar beneden te helpen.   

 

• In de scène waar we in Angelo’s kelder zijn bij Jobe die daar de 

priester en de vader van zijn vriend heeft vermoord, gaat Jobe een 

bericht sturen naar Angelo door zijn VR-helm te gebruiken. In dit 

bericht zien we en horen we hoe Jobe beschrijft hoe hij een boost 

medicijnen heeft genomen. Maar hoe hoort Angelo dit bericht? De 

oortelefoon van de VR-set is boven zijn hoofd en van hem wegge-

draaid. 

http://www.stephenking.nl/

