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Aantal 
Fouten 

12 IT 

Door: Mim 

 

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... 

 

Movie  Mistakes 

Korte inhoud van de film: 

In IT speelt een zesjarig jongetje in een stortbui in 1959 met een papieren bootje in de goot. Het bootje verdwijnt in 

een put ... en als het jongetje op zijn knieën valt en in het donkere gat tuurt, staren een paar felgele ogen hem aan... 

27 jaar later slaan 2 jongens een man op straat neer en gooien hem vanaf een brug het water in. Later vertellen ze aan 

de politie dat een clown het slachtoffer uit het water heeft gehaald en dat het van een afstand leek of de clown zijn 

tanden zette in de oksel van de man. Dit is het begin van een reeks gebeurtenissen die het plaatsje Derry plotseling 

teisterden. Een groepje volwassenen dat in 1959 als kind ook de clown al geprobeerd heeft te verslaan, komt weer bij 

elkaar als in Derry opnieuw kinderen verdwijnen. 

 

 In de bieb waar Richie Pennywise ziet, zijn alle ballonnen gevuld met bloed. Deze knappen allemaal kapot op 

mensen die ze niet horen te zien, maar er knapt er eentje kapot op een mevrouw en je ziet haar opschrikken als 

de ballon knapt.  

 In de scène waar de volwassenen terug gaan in het riool en ze het gevoel hebben "something is coming", zie je de 

schaduw van de cameraman tot twee keer toe. 

 Een keer dichterbij komend vanuit een pijp, en de  

andere keer weglopend. Kijk aan de rechterkant naar 

de muur en vloer.  

 Wanneer de zeven kinderen stenen gooien naar Henry 

Bowers en die word geraakt, komt hij ten val en heeft 

bloed op zijn voorhoofd. Als hij later opstaat en  

wegloopt zie je helemaal geen bloed meer op zijn  

voorhoofd.  

 Wanneer Ben wegrent van de anderen, gaat hij de  

Barrens in en ziet daar een regenpijp om zich in te  

verstoppen. Deze pijp ziet er mooi glad uit en er komt 

water uit. Zodra Ben zich erin verstopt is de pijp stroef en komt er geen water uit. De regenpijp is niet eens nat 

van binnen.  

 In het deel waar de zeven kinderen kijken naar het fotoboek van Mike, draait Pennywise een pagina om waar de 

foto tot leven komt. Als de pagina is omgeslagen, zie je op die pagina dat er meerdere foto's opstaan. Maar zodra 

Stan het boek op de grond gooit, zie je op die pagina maar één foto. 

 Als ze in de bibliotheek zijn nadat ze hebben ontdekt dat Stan zelfmoord heeft gepleegd, zie je eerst dat Beverly 

staat. Maar als je haar even later weer in beeld ziet, dan zie je haar eerst zitten en dan opstaan.  

 In de laatste scène waar de dame binnenloopt, en de man dood in de badkuip ligt, zie je eerst dat de man zijn 

hand in de badkuip heeft, maar wanneer je hem weer ziet liggen is zijn hand op de muur met allemaal bloed.  
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 Het moment dat de clown de bibliotheek het doel maakt voor een winderige  

regenbui worden de boeken van de planken afgetrokken … rij voor rij. Maar de planken 

waar al boeken af zijn afgevallen zijn nog steeds niet helemaal leeg.  

 In de scène waar de volwassen 

Beverly iets gooit naar haar man, pakt ze een fles met stenen of 

iets dergelijks en gooit die naar haar man. Maar zodra die bij 

hem aankomt, is ze opeens op magnifieke wijze veranderd in 

een shampoofles. 

 Als Beverly in de badkamer is en de bloedbol open barst, raakt 

een deel van het bloed haar gezicht. In de volgende scènes is 

daar niks meer van te zien.  

 Wanneer de pestkoppen in het cafetaria Richie grijpen en hem 

weg trekken, heeft zijn bord de erwten en de aardappelpuree 

aan de rechterkant. Zodra Henry wat aardappelpuree pakt en 

dat op de bril van Richie smeert, is de aardappelpuree opeens 

aan de voorkant van het bord en de erwten aan de achterkant.  

 En als laatste feitje: de jonge Bill heeft een kuiltje in zijn kin dat de oude Bill niet heeft. 

Door: Mim 

IT 

De nieuwe Pennywise 

Dat er een remake van de film ‘IT’ gemaakt wordt, is al heel lang bekend. Nu is ook bekend gemaakt wie 

waarschijnlijk de nieuwe Pennywise gestalte zal geven. Dit zou ‘m kunnen worden:  Will Poulter.  

Op internet is te lezen dat hij in overleg is met de filmmaatschappij over deze rol. Hij speelde in We’re 

the Millers en is wat regisseur Cary Fukunaga betreft de nieuwe clown in de film. Eerder werden al wat 

oudere acteurs getipt voor de rol: Mark Rylance en Ben Mendelsohn, maar de filmmaatschappij New Line 

wilde toch een andere kant op en jongere acteurs gebruiken. De verfilming start deze zomer.  

Het boek werd eerder als populaire mini tv-serie verfilmd, met rollen voor John Ritter en Tim Curry. Een 

feature film is er nooit van gemaakt vanwege de dikte van het boek. Toch heeft Fukunaga de laatste tijd 

rondgebazuind dat het script het verhaal van King zal aanhouden terwijl de film toch een nieuw jasje 

krijgt. We wachten het af! 
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