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STOPLICHT 
 
spel   John van Gelder 
tijd   4, 18 maart en 1 april 1992 
plaats   PH31, Prins Hendriklaan 31, Amsterdam 
licht en decor John van Gelder, Mieke Julien 
video   Machiel de Zoete 
 
 
STOPLICHT is een programma in drie delen: groen, oranje en rood. 
Het publiek werd gevraagd om een voorwerp mee te nemen in de kleur van die 
avond. Dat mocht van alles zijn: een hoed, pop, sjaal, vergiet, doos, plastic zak, 
touw etc. 
 
De voorwerpen werden om 20.00 uur ingeleverd. Tussen 20.00 en 20.30 richtten 
John en Mieke het decor in met de voorwerpen en nam John de voorwerpen in 
zich op. 
 
Om 20.30 kwam het publiek binnen en begon de voorstelling. 
John improviseerde met en aan de hand van de voorwerpen, kleine en grote 
verhalen, grappige en gevoelige verhalen. 
 
Het deel Groen duurde 1 uur en vijftien minuten, Oranje duurde vijftig minuten 
en rood een uur en vijftien minuten. 
 
Als basis voor het decor werden de volgende voorwerpen gebruikt: 
 
Groen: 
- een groene stoel 
- een groene doek 
- een zwart kamerscherm 
- zwarte fruitkistjes 
 
Oranje: 
- drie oranje barkrukken 
- een oranje doek 
- een zwart kamerscherm 
- zwarte fruitkistjes 
 
Rood: 
- een rode stoel 
- een rode doek 
- een zwart kamerscherm 
- zwarte fruitkistjes. 
 
John was gekleed in een wijde zwarte broek met glimmende strook langszij, een 
zwart overhemd, bretels, een vestje en zwarte schoenen. Er zaten 45 mensen in 
de zaal, onder wie vijf mensen met een vrijkaart. 
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GROEN 
4 maart 1992 
 
 
Nr  Verhaal   Voorwerpen   Tijd 
 
1  RTL4    nietmachine    8'11 
 
2  Tandpasta   tandenborstel, appel 
      hoedje    7'00 
 
3  Schoen   vrouwenschoen   0'40 
 
4  Gieter    gieter, boomblaadjes  3'09 
 
5  Tafeltennis   batje     1'16 
 
6  Trainingsbroek  trainingsbroek (klein en groot) 
      T-shirt, hoofdkussen  6'30 
 
7  Aansteker   aansteker    5'07 
 
8  Vliegtuig   doek, knijpers, kaars, gloei- 
      lamp, houten plank, servetje 7'09 
 
9  Soldeerplaatje  soldeerplaatje, floppy  1'38 
 
10  Romein   doek, lint, kaars, blaadjes 
      hoofdband    7'35 
 
11  Reclame (tornado)  groen schuursponsje  1'55 
 
12  Kinderboek   boek, waslijn, plastic slang 5'24 
 
13  Kinderen, ijsje  ijslepeltjes    3'22 
 
14  Strip van de pil  strip van de pil   1'30 
 
15  Kotex inlegkruisjes  inlegkruisjes    0'52 
 
16  Wol    bol wol    1'27 
 
17  Lego    lego, kaars    1'28 
 
18  Plastic zak van BP  plastic zak, aansteker  0'30 
 
19  Bodybuilder   pot met bieslook   1'35 
 
 
Totaal: 19 verhalen, 37 voorwerpen. 
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ORANJE 
18 maart 1992 
 
 
Nr  Verhaal   Voorwerpen   Tijd 
 
1  Voetbal   pet, das, vlaggetje, kruik, 
      waterpistool, EHBO-boekje, 
      schaartje    7'33 
 
2  Prijskonijn   worteltje, winterpeen, prijs 1'16 
 
3  Vissen    vlag van kinderfiets, koelbox, 
      plastic slang    2'35 
 
4  Gymnastiek   vlaggetje van kinderfiets, plak- 
      stippen, schaartje   4'26 
 
5  Strand   koelbox, beker, rietje  1'20 
 
6  Jezus    houten kruis, condoom  1'25 
 
7  Verhaal   stripboek    1'30 
 
8  Nachtclub   borstel, doek, jas, meetlatje 6'50 
 
9  Handschoentjes  handschoentjes   1'55 
 
10  Tekening van slang  tekening, fotocamera, plakstip 4'36 
 
11  Vlinder   doek, worteltje   7'00 
 
12  Tramabonnement  hoesje, blocnote   1'55 
 
13  Goochelaar   krukken, doek, ballon, hoedje 3'25 
 
14  Zonnebaden   Handdoek    3'05 
 
15  Pop    pop     2'12 
 
 
Totaal: 15 verhalen, 40 voorwerpen. 
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ROOD 
1 april 1992 
 
 
Nr  Verhaal   Voorwerpen   Tijd 
 
1  Altijd wat!   clownneus    17'30 
 
2  Kinderfietsje   plakspul voor de fiets    9'00 
 
3  Roodkapje   vergiet, plastic bloem    4'35 
 
4  Boxen    schoenen, sokken, plantenspuit   1'33 
 
5  Mao    Rode boekje, ballon, condooms, 
      doek, kaart met zoen    6'09 
 
6  Anemoon   zwemvliezen, badmuts, halve 
      voetbal, (stekeltjes)condoom   3'10 
 
7  Brandweer   asbak, aansteker, helm,  

speelgoedbrandweerauto, doek, 
plantenspuit, kubusje met  
rode vloeistof, verkeersbord,  
jas, slingers      9'14 

 
8  Berlijnse Muur  tomatenketchup, doek, tomaat, 

schroevendraaiers, spiegel,  
vergiet    10'41 

 
 
Totaal: acht verhalen, 32 voorwerpen. 
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KEUZE VOOR STOPLICHT 3 IN 1 
 
 
Groen: 
- gieter 
- trainingsbroek 
- vliegtuig 
- kinderboek 
- ijslepeltjes 
 
Oranje: 
- gymnastiek 
- stripboek 
- kleine handschoentjes + bol wol 
 
Rood: 
- clownneus 
- kinderfietsje 
- brandweer 
 
 
KEUZE VOOR EEN KOFFER VOL 
 
- Romein 
- vlinder Thailand 
- zonnebaden 
- vissen 
- Mao 
- Berlijnse muur 


