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EXT. SALAR DE UYUNI - DAG1 1

JIM (22), een jongeman met een korte baard en halflang donker 
haar zit op een Honda XR400 motorfiets. Hij draagt een leren 
motorpak en houdt een jethelm met stofbril vast. 

Jim tuurt over het uitgestrekte en lege landschap van Salar 
de Uyuni, de zoutwoestijn in zuid Bolivia.

Het landschap werkt op hem in.

EXT. KERMIS - NACHT (FLASHBACK)2 2

Een jonge JIM (7) loopt naast zijn vader, JOHAN (35) en 
moeder ANKA (37) over een drukbezochte kermis. Een galmende 
stem schreeuwt over het terrein.

STEM
Hier heeft u altijd prijs. Hier 
altijd een cadeau...

Jonge Jim wijst naar een tent waar DE STEILE WAND opstaat.

Het ronkende geluid van een motorfiets zwelt aan.

BACK TO:

EXT.  SALAR DE UYUNI - DAG3 3

Jim heeft de motor aangezet, er komt een wolkje rook uit de 
uitlaat en het voertuig produceert een diep pruttelend 
geluid.

Jim zet de jethelm met stofbril op zijn hoofd en gespt hem 
vast.

INT. KERMIS - NACHT (FLASHBACK)4 4

De jonge Jim staart in de diepte van de ‘put’ van de steile 
wand. Op hoog tempo razen er twee stuntmannen op motoren 
voorbij in de ruim vijf meter hoge en tien meter brede houten 
cilinder.

Door de korte afstand en de snelheid die de twee stuntmannen 
hebben, lijken ze verticaal tegen de muur op te rijden.

BACK TO:



2.

EXT. SALAR DE UYUNI - DAG5 5

Jim zet de motor in de eerste versnelling en rijdt weg, de 
zoutvlakte op.

INSERT TITEL: The Rocky Road To Jim

-----------------------------------------------------------

EXT. STOEPRANDJE - DAG32 32

Jim en Farzad zitten samen op een stoeprandje van het 
parkeerveld en roken een sigaret. Hun beide motorhelmen 
liggen voor ze. De Kawasaki Vulcan staat een stukje verderop.

JIM
Wat een fucking heerlijk gevoel.

FARZAD
Ik zei het.

Farzad glimlacht, Jim kijkt even om naar de motorfiets. Het 
chroom glinstert in de zon en schittert in zijn ogen. Jim 
draait zich weer terug naar Farzad.

Terwijl Farzad en Jim op het stoepje doorpraten zien we de 
beelden van scène 33 & 34.

EXT. RINGWEG AMSTERDAM - DAG33 33

Farzad en Jim zitten samen op de motor. Farzad rijdt met een 
fijne vaart over de ringweg van Amsterdam, stuurt de motor 
soepel van de ene naar de andere rijbaan.

FARZAD (V.O.)
Ik zag gisteren een oude film, The 
Wild One, met Marlon Brando.

JIM (V.O.)
(in een gek stemmetje)

Marlón Brandó.

FARZAD (V.O.)
(grinnikend)

Sukkel.
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Farzad draait een lekker bochtje op een afrit. Beide mannen 
kijken gelukzalig met de zon op hun gezicht en samen op de 
motor.

FARZAD (V.O.)
Mister Brandó is lid van een 
motorclub en heeft het over: ‘We 
just go’. Motorrijden zonder doel 
ofzo. Gewoon gaan.

JIM (V.O.)
Uh-huh.

FARZAD (V.O.)
Ja, ik weet niet. Dat zit nu in 
mijn kop.

Farzad zet het knipperlicht van de motor naar rechts en 
stuurt een afrit op, waar hij begint af te remmen voor de 
bocht.

EXT. BEBOUWDE KOM - DAG34 34

Farzad draait de motor vanaf de ringweg een 50-weg op. Ze 
rijden met volle tevredenheid door een wijk in Oost, 
regelmatig kijken voetgangers om naar de twee mannen op de 
motorfiets.

BACK TO:

EXT. STOEPRANDJE - DAG35 35

Met zijn sigaret tussen zijn lippen geklemd pakt Farzad zijn 
motorhelm op en kijkt er even naar.

FARZAD
Dat lijkt me gewoon wel wat.

JIM
Ja. En dat is ook wel wat.

Farzad kijkt op naar Jim, hij moet een beetje tegen de zon 
inkijken en daardoor met zijn ogen knijpen. Jim gooit zijn 
peuk op de grond en stampt hem uit, Farzad doet hetzelfde met 
zijn sigaret. Ze glimlachen naar elkaar. Dan staan Farzad en 
Jim bijna simultaan op.

Met hun helm in de hand lopen ze samen richting de 
motorfiets.
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---------------------------------------------------------

EXT. PARKEERPLAATS HOSTEL - NACHT119 119

Jim stapt uit het steegje tegenover de parkeerplaats van het 
hostel, fel licht beschijnt zijn gezicht. Het is het 
schijnsel van vuur.

Het vuur brandt op de parkeerplaats en Jim loopt om een paar 
auto’s heen om te zien wat er aan de hand is.

Jims motor, de gehavende chopper, staat in brand. 

Even is er paniek in Jims ogen te zien. Dan ziet hij dat 
naast de brandende motor niemand minder dan zijn baas Arpad 
staat. Voor de voeten van Arpad ligt een honkbalknuppel en 
een jerrycan. Arpad bekijkt het uitbrandende voertuig.

Het is alsof er een rolluik dichtgaat in Jims ogen. Hij 
versnelt zijn pas en loopt resoluut op Arpad af.

JIM
Hey!

Arpad draait zich om en voor hij de kans krijgt om zich te 
verdedigen vliegt Jim hem aan. De twee mannen geven elkaar 
een paar rake klappen, Jim trapt Arpad onderuit en Arpad 
trekt Jim mee naar de grond. Op de grond vechten ze verder, 
een smerig gevecht waarbij gekrabd wordt, aan haren getrokken 
en waar beide hun best doen om zo raak mogelijke klappen uit 
te delen. 

De vechtpartij vervolgt tegen de achtergrond van de steeds 
verder uitgebrande motor.

Uiteindelijk zit Jim bovenop Arpad en geeft hem een rake 
klap, Arpad is nagenoeg buiten westen. Jim staat op en pakt 
de honkbalknuppel die nog steeds een stukje verderop ligt. 
Met de knuppel in zijn hand loopt hij terug naar Arpad en 
houdt de knuppel boven zijn hoofd, hij wil uithalen maar 
stopt dan toch.

Jim kijkt, nog steeds met de knuppel in zijn hand, naar de 
uitbrandende motorfiets. Een van de stukken duct tape die om 
de tank van de motor heen zit krult langzaam op in de 
vlammen. Onder het stuk tape verschijnt de op-de-tank-
geplakte sticker met de tekst Fahrrad Farzad.

Jim gooit de honkbalknuppel weg en bukt zich om de 
portemonnee van Arpad uit diens broekzak te pakken. 
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Zodra hij de portemonnee vast heeft, klinkt er in de verte 
een politiesirene, Jim pakt snel een paar biljetten uit de 
portemonnee. Arpad kreunt nog wat als Jim de portemonnee op 
zijn buik gooit.

Jim maakt zich uit de voeten, weg van hier.

EXT. LANGS DE DONAU - NACHT120 120

Jim staat weer op dezelfde plek aan de rivier als waar hij 
nachten eerder dronken stond. 

Hij kijkt naar het water, daarna valt zijn blik op zijn 
schoenen. De eens zo mooie zwarte lakschoenen zijn zwaar 
beschadigd, de strakke zwarte pantalon is op meerdere plekken 
op de naad gescheurd en zit vol vet- en biervlekken. 

Dan ziet Jim dat hij het shirtje van Hostel Sunshine nog 
draagt, hij doet zijn zwarte jasje uit en trekt daarna het 
fluo roze shirtje met veel venijn uit en gooit het in de 
Donau.

Terwijl Jim zijn jasje weer aantrekt over zijn blote 
bovenlichaam ziet hij dat van een afstandje de oude zwerver 
van nachten eerder naar hem staat te kijken. De zwerver 
staart hem nog even aan, schudt dan zijn hoofd en draait zich 
om.

Jim snelt op de man af, trekt zijn portemonnee en geeft de 
man een briefje. De zwerver kijkt hem even vreemd aan en 
haalt dan wat uit zijn jaszak, het is een plastic wegwerp 
poncho. 

De zwerver reikt de poncho aan, Jim trekt zijn handen terug, 
schudt zijn hoofd en maakt een verontschuldigend gebaar. De 
zwerver haalt zijn schouders op en gooit de poncho op de 
grond, draait zich om en loopt weg.

------------------------------------------------------------

EXT. PATIO HOSTEL - NACHT (BOLIVIA)157 157

Jim en Sari zitten aan een tafel in de knusse patio van het 
Boliviaanse hostel. Ze zijn de enige in de patio en hun 
stemgeluid weergalmt door de open ruimte. 

Een zachte avondwind laat de opgehangen doeken lichtjes 
wapperen. Op de tafel tussen Jim en Sari in staan een aantal 
flesjes bier en een vrij volle asbak. Jim steekt net een 
nieuwe sigaret op. 
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SARI
Maar goed, dat is nog steeds geen 
antwoord op mijn vraag. ‘Jim’, dat 
is niet echt een typisch Hollandse 
naam hè.

Jim lacht.

JIM
Pa en ma hebben me vernoemd naar 
een zanger waar ze groot fan van 
zijn.

SARI
Jim...Morrison?

JIM
Dat denken wel meer mensen.

Sari neemt een slok bier en steekt dan haar hand uit naar 
Jim. Jim geeft haar zijn sigaret, Sari neemt hem aan en neemt 
een trekje.

JIM (CONT'D)
Het verhaal is best wel mooi. Mijn 
ouders vonden ooit een LP in een 
klein platenzaakje van ene Jim 
Sullivan.

Sari kijkt hem niet-wetend aan en blaast haar rook uit.

JIM (CONT'D)
Naast die ene LP konden ze heel 
lang niets over die man vinden. Pre-
internet tijdperk.

SARI
Ja, een zware tijd.

JIM
Tot ze op een dag in een 
boekenwinkeltje een stukje over Jim 
Sullivan vonden in een boek over 
‘vergeten’ jaren 60 muzikanten. Per 
toeval dezelfde dag dat ze er 
achter kwamen dat ze mij gingen 
krijgen.

SARI
Het is wel een betere naam dan 
Hans.

6.



7.

JIM
Ja! Zeer blij dat ik die dans ben 
ontsprongen.

Jim neemt een laatste slokje bier.

JIM (CONT'D)
Zal ik er nog een halen?

SARI
Doe dat eens, jongen.

Jim kijkt Sari even bloedserieus aan, Sari kijkt guitig 
terug. Jim kan zijn lachen niet meer houden, staat op en 
loopt weg.

Sari pakt haar telefoon uit haar broekzak en ontgrendelt het 
scherm. Ze typt wat in en scrolt een aantal keren over het 
scherm en leest aandachtig.

Nadat ze een tijdje heeft zitten lezen komt Jim terug met 
twee nieuwe flesjes bier. Jim zet de lege flesjes opzij en de 
nieuwe flesjes voor zichzelf en Sari neer en gaat dan weer 
zitten.

SARI (CONT'D)
Dank je.

Sari zit nog steeds met haar telefoon.

SARI (CONT'D)
Momentje hoor.

JIM
Neem je tijd.

Jim kijkt een beetje om zich heen, Sari stopt haar telefoon 
weer in haar broekzoek.

SARI
Ik heb Jim Sullivan even opgezocht.

JIM
En?

SARI
Hij is verdwenen.

JIM
Dat wist ik.

SARI
Ja, lul, dat snap ik.
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Sari en Jim lachen elkaar even toe en nemen een slok bier. 
Even is het stil.

SARI (CONT'D)
Je lijkt wel een beetje op hem.

JIM
Sorry?

SARI
Je houdt je zo vast aan een idee 
van vertrekken en nooit meer 
terugkomen.

Jim weet niet wat hij moet zeggen.

SARI (CONT'D)
En dan een romantische dood. Ooit 
is hij vertrokken en we hebben 
nooit meer wat van hem vernomen...

JIM
Dat is niet waar.

Weer is het even stil, Jim schuift wat ongemakkelijk heen en 
weer op zijn stoel en neemt nog maar een slokje. Sari kijkt 
Jim indringend aan. Jim begint langzaam nog wat te stamelen, 
maar Sari is nog niet klaar.

SARI
Weet je, ik vind het gewoon niet 
heel interessant, Jim. Zo’n 
romantische dood, ‘verdwijnen en 
nooit meer terugkomen’. Het is een 
beetje saai...Sorry als dat hard 
klinkt.

JIM
Nee, dat is oké...

Jim denkt even lang en diep na, het soort diepe gedachten die 
je alleen maar hebt als je iets belangrijks gaat zeggen. Zijn 
blik staat gelijk weer op afwezig, maar vrij snel lijkt hij 
zichzelf even wakker te schudden.

JIM (CONT'D)
Ik heb denk ik iets gemist... iets 
van een thuis.

SARI
En heb je dat gevonden sinds je op 
weg bent?
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Jim lacht breed, Sari kijkt heel even verbaasd en begint dan 
ook weer te lachen. Ze pakken elkaars handen vast en kussen 
elkaar.

-----------------------------------------------------------

EXT. SALAR DE UYUNI - DAG164 164

We zijn terug bij het beginbeeld van de film.

Jim zit op de Honda XR400 motorfiets. Hij draagt een leren 
motorpak en houdt de jethelm met stofbril vast. Hij tuurt 
naar het uitgestrekte en lege landschap van Salar de Uyuni, 
de zoutwoestijn in zuid Bolivia.

Het landschap werkt op hem in.

INT. KERMIS - NACHT (FLASHBACK)165 165

Een jonge JIM (7) loopt naast zijn vader, JOHAN (35) en ANKA 
(37) over een drukbezochte kermis. 

Jim wijst naar een tent waar DE STEILE WAND opstaat.

BACK TO:

EXT. SALAR DE UYUNI - DAG166 166

Jim heeft de motor aangezet, er komt een wolkje rook uit de 
uitlaat en het voertuig produceert een diep pruttelend 
geluid.

Jim zet de jethelm met stofbril op zijn hoofd en gespt hem 
vast.

INT. KERMIS - NACHT (FLASHBACK)167 167

De jonge Jim staart in de diepte van de ‘put’ van de steile 
wand. Op hoog tempo razen er twee stuntmannen op motoren 
voorbij in de ruim vijf meter hoge en tien meter brede houten 
cilinder.

Door de korte afstand en de snelheid die de twee stuntmannen 
hebben, lijken ze verticaal tegen de muur op te rijden.

BACK TO:
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EXT. SALAR DE UYUNI - DAG168 168

Jim draait de gashendel een stukje open terwijl hij de 
koppeling stevig inknijpt.

IN DE MUZIEK KOMT NU DE EERSTE ‘AANKONDIGING’. 
ALLE TEKSTEN VAN JOHN CLEESE KOMEN UIT DE MUZIEK.

JOHN CLEESE (V.O.)
Grand Piano!

Op dit moment in de muziek zet Jim de stofbril van zijn 
jethelm voor zijn ogen. 

Hij zet de motor in de eerste versnelling en rijdt weg. Op 
het moment dat hij wegrijdt knallen er een drietal busjes 
vlak langs hem over de zoutvlakte.

Jim verhoogt snelheid en gaat de race met de busjes aan. Al 
snel heeft hij ze ingehaald.

EXT. RIJSEQUENTIE SALAR DE UYUNI - DAG169 169

JOHN CLEESE (V.O.)
Reed and pipe organ.

Jim rijdt slalommend. Met het achterwiel van zijn motor 
veroorzaakt hij het opspatten van de zoutgrond en zo een 
flinke stofwolk achter hem.

De bochtjes die hij neemt worden steeds langer en vloeiender, 
de motor lijkt wel over de zoutgrond te zweven.

CUT TO:

Korte beelden van hoe Jim in Nederland voor het eerst op een 
motor rijdt en om pionnen heen slalomt op het lege 
parkeerveld.

BACK TO:

In de verte doemt de zoutsculptuur van de Dakar Rally op. Jim 
geeft een tandje gas bij en schiet nog harder door.

JOHN CLEESE (V.O.)
Glockenspiel.

Jim knalt richting de sculptuur. Het opwaaiende (zout)stof 
zit over zijn hele gezicht. 

Hij zet met zijn linkerhand de bandana, die vooralsnog in 
zijn nek hing, nu voor zijn neus en mond en grijpt zich dan 
weer snel met beide handen het stuur vast.

10.
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JOHN CLEESE (V.O.)
Bass guitar.

CUT TO:

Beelden uit Duitsland. Hoe hij zijn telefoon in het 
kartonnetje van een broodje wurst weggooit. Hoe de zon en de 
regen in zijn gezicht slaan tijdens het rijden, maar hoe de 
gelukzalige glimlach onverwoestbaar is.

Frankie die zijn gezellige hoofd uit het busje steekt en hoe 
Frankie en Jim samen de Brocken beklimmen.

BACK TO:

Ingezoomd op het gezicht van Jim die over de zoutvlakte 
rijdt. Met de bandana voor, de helm op en de grote stofbril 
voor zijn ogen. 

Er is nauwelijks iets van zijn gezicht te zien en toch gaat 
straalt het.

JOHN CLEESE (V.O.)
Double speed guitar.

CUT TO:

Beelden van het zijn eindeloze kilometers over de Autobahns, 
de snelwegen van Oostenrijk samen met Kaiden en later met 
Jerome achterop.

BACK TO:

Jim is aangekomen bij de zoutsculptuur van de Dakar Rally. 
Het karakteristieke figuur met de omgewikkelde doek met daar 
onder groot de woorden DAKAR BOLIVIA, dit alles gemaakt van 
zout.

Er staan vier busjes stil bij de sculptuur, een groepje 
toeristen maakt foto’s van het beeld.

Jim rijdt een breed rondje om de sculptuur heen. De stofwolk 
die dat creëert laat een paar toeristen opkijken. Eén toerist 
maakt nog snel een foto van Jim terwijl hij alweer doorrijdt.

JOHN CLEESE (V.O.)
Two slightly distorted guitars.

CUT TO:

Beelden uit Hongarije. Jim die dronken in de nachtclub staat. 
Hoe hij zich uit de naad werkt in het hostel. 
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Arpad die de motor in brand heeft gestoken en de vechtpartij 
die Jim met hem aangaat.

BACK TO:

In de verte doemt het eerste ‘eiland’ van de zoutvlakte op. 
Jim geeft nog een tandje gas bij.

JOHN CLEESE (V.O.)
Mandolin.

De zon schijnt over het woestijn-eiland, de vreemde 
rotsformatie middenin de dorheid van de Salar. De cactussen 
werpen lange schaduwen over de grond. 

Jim rijdt ook aan het eiland voorbij. Met het eiland nog op 
de achtergrond zichtbaar rijdt Jim door. 

Aan de rand van de Salar zijn de bergen te zien die de 
zoutvlakte omsluiten. Boven de bergen is bewolking te zien 
maar de lucht recht boven Jim en boven de hele woestijn is 
strakblauw.

JOHN CLEESE (V.O.)
Spanish guitar and introducing 
acoustic guitar!

CUT TO:

Beelden van Nederland. Optredens in café Volle. Hoe hij aan 
de bar zit met Jerome en Chloe bier voor hen tapt. Hoe hij 
doodongelukkig op zijn kamertje zit en dronken over de 
Spaklerweg fietst.

BACK TO:

Jim zet de stofbril van zijn ogen. Zijn ogen zijn waterig.

JOHN CLEESE (V.O.)
Plus: Tubular Bells!

Het beeld verruimt en plots rijdt niemand minder dan FARZAD 
rechts naast Jim, op zijn Kawasaki Vulcan. De twee vrienden 
rijden voort over de zoutgrond.

Farzad zet een tandje gas bij en maakt er een race van. Jim 
geeft ook gas bij zodat de twee vrienden naast elkaar komen 
te rijden.

Jim trekt zijn bandana naar beneden en lacht een brede 
glimlach naar Farzad, deze lacht breed en hartelijk terug. 

De muziek zwelt aan. 
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De beide motoren veroorzaken een enorme stofwolk. Het stof 
omsluit ze. Maar ze rijden voort. Ze rijden schijnbaar 
eindeloos door deze zoutwoestijn, door het stof. Als ze maar 
rijden.

Tot Jim plotseling begint met afremmen. Hij schakelt terug en 
remt verder af tot hij bijna stilstaat. Nog net ziet hij dat 
Farzad op zijn motor de door hun gecreëerde stofwolk inrijdt.

Jim heeft zichzelf tot stilstand gebracht en staat helemaal 
alleen met zijn motor, middenin de zoutwoestijn. Hij wacht 
tot de stofwolk gaat liggen. 

Als de stofwolk is gaan liggen, is Farzad verdwenen. Jim 
hijgt uit.

Het is stil.

FADE TO BLACK.

EINDE
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