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De zaak
Boegbeeld William Peterson, die de rol
van CSI-baas Gil Grissom speelde, verliet
de serie twee jaar geleden. De makers
stonden voor de zware taak hem te
vervangen. Gedacht werd aan John
Malkovich, maar uiteindelijk viel de keuze
op Laurence Fishburne, Mr. Cool uit The
Matrix. Zijn entree als Dr. Raymond
Langston in de serie is halverwege
seizoen 9 allesbehalve cool. Hij verpest
een belangrijke vingerafdruk, laat een lijk
op de grond vallen en laat zijn stropdas
slingeren in het bloed van een slachtoffer.
Doodzondes op het lab van CSI, maar na
enkele afleveringen wordt hij door zijn
collega’s alsnog helemaal geaccepteerd.

Het onderzoek

Laurence Fishburne is sinds het vertrek van
Gil Grissom de man om wie het draait in CSI.
Net als in The Who’s themesong van de populaire
misdaadserie vragen wij ons af: Who are you?

Laurence Fishburne
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Langston is de eerste hoofdpersoon in
CSI die niet de hoogste baas van het lab
is. Na Grissom werd bloedspetteranalist
Catherine Willows (Marg Helgenberger)
hoofd van het lab en Langston werkt
onder haar. Aan het eind van seizoen 10
wordt hij neergestoken door een serial
killer. Hij verliest daarbij een nier. In de
aflevering van maandag krijgt hij een
treiterbrief van de seriemoordenaar.
Daarin zit een kidneyboon, om hem daar
fijntjes aan te herinneren. Het is een
spectaculaire aflevering. CSI wordt gebeld
door een vuilnisman en wat blijkt: in zijn
vuilniswagen zitten overblijfselen van een
lijk. Langzaam maar zeker puzzelt het
team alle stukjes op hun plaats.

Het bewijs
Fishburne begint al vroeg met acteren. De
in 1961 in Georgia geboren acteur speelt
op zestienjarige leeftijd al een rolletje in
de klassieker van Francis Ford Coppola:
Apocalypse Now. In 1991 breekt hij door
met Boyz n the Hood, een film over het
leven in de zwarte wijken van Los
Angeles. Een andere mijlpaal: in 1995 is hij
de eerste African American die de rol van
Othello speelt in de gelijknamige film.
In 1999 beleeft hij zijn hoogtepunt tot nu
toe als Morpheus in The Matrix, een rol
die hij ook in de twee vervolgen zal
spelen. De coole look met de zonnebril
wordt zijn handelsmerk. Na een onhandig
begin is hij ook in CSI cool geworden:
na twee jaar is de serie nog steeds een
kijkcijferhit, ook in Nederland. ◼
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