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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... 

 

 Dolores 
CLaiborne 

Korte inhoud van de film: 

Dolores Claiborne wordt beschuldigd van moord op de hulpbehoevende tirannieke Vera Dono-
van. De gemoederen in een kleine gemeenschap op een eilandje in de V.S. laaien hoog op. Aan 
de politie vertelt Dolores het gruwelijke verhaal van een getergd leven...tot ze er niet meer 
tegen kon. Ze vertelt hoe ze haar man dood heeft gevonden, een man die haar altijd mishan-
delde en zich vergreep aan haar dochter.... ze vertelt hoe ze Vera heeft willen helpen sterven, 
maar het niet heeft gekund. De film laat het verhaal tussen moeder, dochter en een vasthou-
dende politieagent zien. 

 

• Op de dag van de verduistering zie je dat Joe een scheur heeft in zijn linker broekpijp. Zodra hij achter Dolores 
aangaat, is het de rechter broekpijp.  

• Zodra je het ingezoomde beeld hebt van overkokende kool in de pan, zit er een handvat aan de voorzijde van 
de pan. Ook zie je dat er vocht over de buitenkant van de pan loopt zodat de pan vies wordt aan de buitenkant. 
In de volgende scène is het handvat verdwenen, maar bovendien is alles wat erover heen liep door het overko-
ken verdwenen en is de pan schoon. 

• Medisch foutje: op het moment dat postbode Sammy zich haast om bij Vera te komen, probeert hij haar hart-
slag te voelen. Helaas zijn zijn vingers nergens in de buurt van de halsslagader, wat inhoud dat hij dus geen 
hartslag kan voelen. 

• Wanneer Joe aan een stuk hout hangt om te voorkomen dat hij in een hele diepe put valt, zie je de eclips rond 
de zon van voor naar achter en nogmaals van voor naar achter gaan. Dolores kijkt constant recht in de zon wat 
niet zou kunnen omdat je dat hooguit een seconde zou lukken. 

• Als Dolores en Selena voor de eerste keer hun maaltijd hebben in het oude huis, zien we dat Selena zichzelf 
drinken inschenkt en een slok neemt. Daarna zet ze het glas neer en gaat ze verder met het roken van haar 
sigaret. Maar als we even verder zijn, zie je dat ze het glas opeens weer in haar handen heeft en drinkt, en 
weer het glas neerzet. In deze twee verschillende scènes liggen ook de spullen op tafel op een andere plek.  

• Joe pakt een blikje drinken uit de koelkast en dan zie je dat hij "coke" pakt. Maar in de volgende scène waar 
Dolores naar Joe lacht, drinkt hij opeens "coca cola". 

• Ook op dit moment, maar dan wanneer Joe naar de koelkast loopt om zijn cola te pakken, zie je een keukenrol 
achter Dolores. Deze is eerst bijna vol, maar even later is deze bijna helemaal leeg. 

• Bovendien zien we ook in deze scènes dat Dolores klaar is met het snijden van de kool. Ze pakt een schaal daar-
naast vandaan en loopt naar het fornuis. Als ze klaar is met het snijden, is er nog gesneden kool op de plank. 
Maar zodra we deze weer zien, is er niets gesneden en zijn de positie en het formaat opeens anders. Bovendien 
is het mes dat ze weglegde niet dezelfde als het mes dat we later weer zien liggen op de plank.  

• Bijna aan het einde wanneer Selena weggaat op de veerboot, stapt John Mackey uit zijn auto om haar na te 
kijken. Op het moment dat hij uitstapt, houden de ruitenwissers op met bewegen. Even later in een scène zie 
je dat, terwijl hij nog steeds staat te kijken, de ruitenwissers weer aan staan. 

• Wanneer Joe tegen Dolores zegt: "fat ass, lousy cooking...". heeft Dolores eindelijk zoveel moed opgebouwd om 
wat te doen, en ze pakt een keramische pot met room en smijt deze naar zijn hoofd. Nadat ze dit doet, zie je 
de room elke keer anders qua patroon en hoeveelheid op de achterkant van de stoel, evenals op het hoofd van 
Joe.  

 

Door:Mim 
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 Movie  Mistakes 
• Wanneer we Dolores de keuken in zien gaan op zoek naar iets om Vera mee te vermoorden, let dan op de spul-

len die op het aanrecht staan rechts naast de deur waardoor ze komt. Even later als ze de deegroller pakt, zie 
je dat alle spullen van plek zijn veranderd, en sommige spullen waren er eerst niet. 

• Net voordat Dolores het raam kapot slaat met de bijl, verandert elke keer het gat in het raam. Ook zien we dat 
het erop lijkt dat ze de bovenkant van het raam raakt, maar een tel verder raakt ze toch de onderkant. En zo-
dra je het glas ziet breken in slow motion lijkt het net alsof Dolores’ reflectie op het raam is geschilderd. 

• De filmploeg is vaak zichtbaar in de zonnebril van Selena; de keer dat je dat het best kan zien is als ze op de 
veerboot een sigaret staat te roken en wanneer ze rijdend de veerboot verlaat. 

• In de scène waarin detective John Mackey staat te bellen terwijl hij uit het raam kijkt, klopt het geluid niet 
met zijn mond. Ook als zijn mond stil staat, horen we nog geluid. 

• Wanneer Dolores en Selena de eerste keer aankomen bij het oude huis, loopt Dolores naar het huis toe. Let dan 
op de vorm van het gat in het raam. Wanneer we daarna Dolores van dichtbij zien bij het raam, vloekend en 
klagend, is de vorm van het gat anders. 

• In het begin van de film zien we Vera van de trap vallen en raakt zij de spijlen van de trap die hierdoor bescha-
digen. Tussen de verschillende scènes zien we de schade aan de spijlen veranderen. 

• In de scène waarin Selena belt met Peter zien we de manchetten van zijn mouw verschillen van open naar op-
gerold. 
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