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blame
canada!
daarom is flashpoint anders

Wat maakt de Canadese actieserie
Flashpoint, woensdag bij Veronica, anders
dan haar Amerikaanse soortgenoten?
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e serie Flashpoint gaat over
een elitecorps van de politie
van Toronto, de Strategic
Response Unit, de SRU, gebaseerd op
het bestaande Emergence Task Force uit
dezelfde stad. Het goedbewapende team
onder leiding van sergeant Gregory Parker
(Enrico Colantoni, met zijn uitgestreken
gezicht bekend als de leider van de aliens
in het hilarische Galaxy Quest) krijgt te
maken met zaken die voor de gewone
politie te riskant zijn: bommen, gijzelingen,
zelfmoordenaars, bendeoorlogen. Toch is
Flashpoint anders dan Amerikaanse films en
series over SWAT-teams. Wat is het verschil?

south park
Het antwoord ligt in het populaire liedje
Blame Canada! van South Park, waarin
met alles wat Canadees is de vloer wordt
aangeveegd. De Canadese oorsprong van
Flashpoint is heel belangrijk en bepalend
voor de sfeer van de serie. Zoals wel vaker
in Canadese series (kijk bijvoorbeeld naar
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The Commish uit de
jaren ’90) is er niemand
te vinden die ‘zomaar’ zijn
▶ Sergeant
verderfelijke misdaden
Gregory Parker
pleegt. De dader is geen
moordende machine, maar een wanhopig
mens met een zwaarwegend motief om te
doen wat hij of zij doet. Maatschappelijke
omstandigheden liggen ten grondslag aan
de situatie van de dader, de oorzaak is
de harde structuur van de samenleving,
dus: ‘Blame Canada...’

pure slechtheid
De helden worden getoond met al hun
zorgen en problemen en zij worden
opgevangen door de harmonie van de
groep. Dit is in Canadese én Amerikaanse
series zo. Maar misdadigers en killers zijn
in de VS vaak anonieme types die ook last
hebben van de (nog veel hardere dan de
Canadese) Amerikaanse samenleving,
maar daar wordt niet de nadruk op
gelegd. Pure slechtheid is het motief, en

juist die komt niet voor
in Flashpoint. Woensdag
kunnen we bij Veronica
aflevering 7 van seizoen
3 zien: Acceptable Risk.
Tijdens een borrel in een
museum vindt een gruwelijke
‘killing spree’ plaats. Een zinloze
massamoord? Toch niet. De SRU
ontdekt dat de dader een motief heeft
voor ieder schijnbaar willekeurig
slachtoffer. Ruimte voor ruimte kamt het
team het museum uit en ondertussen
verzamelen collega’s informatie over de
dader, die klem lijkt te zijn gezet door een
aantal gruwelijke gebeurtenissen in zijn of
haar (dat verklappen we niet) privéleven.
Het SRU-team gebruikt wapens om de
situatie op te lossen, maar het gesproken
woord blijkt altijd weer het belangrijkste
wapen. Met zijn mond lost de slimme
Sgt. Parker vaak een oververhitte situatie
op. Door de daders een achtergrond mee
te geven krijgt die vaak anonieme persoon
een menselijk gezicht, en dat maakt
Flashpoint nog interessanter. ◼
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