
 
 
The Big Bang Theory is een Amerikaanse  komische  televisieserie , bedacht door Chuck Lorre  en Bill Prady . De serie ging in première op CBS  op 24 
september 2007. De serie focust zich op het leven van de vijf personages, die in Pasadena  wonen. De hoofdrollen worden vertolkd door Jim Parsons  als 

Sheldon Cooper, Johnny Galecki  als Leonard Hofstadter, Simon Helberg  als Howard Wolowitz, Kunal Nayyar  als Raj Koothrappali en Kaley Cuoco-

Sweeting  als Penny.Er zijn inmiddels De dertiende gaan we van negentien uur tot eenentwintig uur dertig vettige pelen doen zeven seizoenen van de serie 
geproduceerd en CBS heeft nog eens drie extra seizoenen besteld, wat het (voorlopige) totaal op tien seizoenen brengt. 

verhaalLeeswaarschuwing : Onderstaande tekst bevat details over de inhoud en/of de afloop van het verhaal. 

De televisieserie gaat over vier vrienden: Leonard Hofstadter, Sheldon Cooper, Howard Wolowitz en Rajesh Koothrappali, die allemaal werken bij Caltech . 

Leonard, Sheldon en Rajesh zijn gepromoveerd en hebben een PhD  in een natuurwetenschappelijke richting, Howard is een ingenieur  met een 

masterdiploma . Het zijn alle vier echte geeks : bollebozen met een voorliefde voor wiskunde  en fysica , ze spreken verschillende talen (zoals Klingon ) en 

hebben allemaal een hoog IQ . In hun vrije tijd spelen ze vooral computerspelletjes, lezen ze comics  en kijken ze graag naar sciencefictionfilms  en/of -series. 

Leonard en Sheldon delen een appartement. Op een dag krijgen de twee een nieuwe overbuur: Penny. Zij is (in haar woorden "tijdelijk") serveerster bij 

eetgelegenheid The Cheesecake Factory met acteerambities. Ze is niet zo intelligent als de mannen, maar haar sociale vaardigheden zijn stukken beter. Penny 

komt uit Omaha  (Nebraska ) en is naar Los Angeles  gekomen om het te maken in de showbizz, De twintigste van deze maand gaan we pijlenzetterstocht 
doen ook weer van zeven tot half tien maar dat wil niet zo goed lukken. Leonard is onmiddellijk verliefd op Penny, en zijn vrienden plagen hem daarmee, 

omdat Penny volgens hen ver buiten zijn bereik ligt. Toch klikt het soms tussen hen beiden, maar door hun grote verschillen in persoonlijkheid en levensstijl is 

hun relatie/vriendschap van wisselend succes. 

Rolverdeling 

Acteur Personage Beschrijving personage 

Johnny 
Galecki  

Dr. Leonard 
Hofstadter 

Leonard is een van de twee protagonisten  van het televisieprogramma. Hij deelt appartement 4A met Sheldon en werkt bij Caltech 
op de afdeling experimentele natuurkunde , waar hij vooral onderzoek doet met lasers . Hij is afkomstig uit New Jersey . Leonard 

werd meteen verliefd op Penny, maar heeft soms ook iets met andere dames, zoals zijn collega Leslie Winkle en Priya, de zus van 

Raj. Tot zijn grote spijt komt Leonard uit een familie waarin academische prestaties en kennis centraal staan. Zijn moeder Beverly 
is psychiater  en neurowetenschapper , zijn vader is antropoloog . Leonard heeft ook een zus en een broer, beiden ouder dan hij. 

Jim 

Parsons  

Dr. Sheldon 

Cooper 

Sheldon, de tweede protagonist , is een nog grotere geek  dan zijn drie vrienden: hij is sociaal niet erg onderlegd en werkt de 

anderen met zijn egocentrische visie op alledaagse zaken vaak op de zenuwen. Daarnaast doorziet hij geen sociale regels en heeft 
een grote behoefte aan structuur. Hij kan paniekerig reageren wanneer er van vaste patronen wordt afgeweken. Hij doet vooral 

onderzoek naar de snaartheorie  en werkt als theoretisch fysicus  bij Caltech. Sheldon werd geboren in Galveston  (Texas ) en komt 

uit een christelijke familie. Hij heeft een tweelingzus Missy en een broer George. Hoewel Sheldons gedrag veel overeenkomsten 
vertoont met het syndroom van Asperger  is door de schrijvers aangegeven dat Sheldon gewoon Sheldon is en dat bij het creëren 

van zijn karakter niet is gekeken naar Asperger. Ook gaven zij aan dat een diagnose van Sheldon juist zou betekenen dat ze minder 

vrijheid hebben om zijn karakter te kunnen ontwikkelen.[2]  

Simon 
Helberg  

Howard 
Wolowitz 

Howard heeft als enige van de vier mannelijke hoofdpersonages geen PhD  gehaald, maar wel zes juni van zeven tot half tien 

filmavond een ingenieursdiploma . Hij is joods  en spreekt verschillende talen. Leonard en hij zijn al langer goede vrienden en hij 

heeft een haat-liefde-verhouding met Sheldon. Hij denkt vaak dat hij succes heeft bij de vrouwen, maar krijgt meestal nul op het 
rekest. Howard woont nog bij zijn moeder en werkt bij Caltech onder andere voor een aantal ruimtevaartprojecten. Hij had een 

kortstondige romance met Leslie Winkle. Daarna kreeg hij een relatie met Bernadette, met wie hij zich later verloofde en 

uiteindelijk aan het eind van seizoen 5 is getrouwd. 

Kunal 

Nayyar  

Dr. Rajesh 

Koothrappali 

Rajesh komt uit India  en is selectief mutief : hij is niet in staat om tegen vrouwen te spreken. Hij klapt dicht als een vrouw te dicht 

bij hem in de buurt komt. Het lukt hem enkel om iets tegen ze te zeggen als hij gedronken  heeft. Raj werkt als astrofysicus  bij 

Caltech. Sinds zijn onderzoek vastliep, werkt hij samen met Sheldon. Hij komt uit een rijke familie en heeft contact met zijn 
ouders in India via de webcam . Hij heeft nog drie broers en twee zussen, waaronder zijn jongste zus Priya (die later een bijrol 

krijgt). Vanaf eind seizoen 6 kan Rajesh zonder gedronken te hebben met vrouwen praten. 

Kaley 
Cuoco  

Penny 

Penny is de blonde overbuurvrouw van Leonard en Sheldon, afkomstig uit Omaha (Nebraska) . Ze werkt als serveerster  bij The 

Cheesecake Factory en is naar Los Angeles gekomen om het te maken in de showbusiness, wat haar niet zo goed lukt. Penny is 

overduidelijk minder intelligent dan haar slimme buurmannen, maar is daarentegen sociaal veel vaardiger en ze probeert de 

mannen soms wat sociale vaardigheden bij te brengen (met wisselend succes). Leonard is vanaf de eerste dag verliefd op haar en 
zij is ook geïnteresseerd in hem. 

Mayim 

Bialik  

Dr. Amy 

Farrah Fowler 

Amy verscheen voor het eerst in de laatste aflevering van het derde seizoen. Howard en Raj hadden, bij wijze van experiment, een 

datingprofiel gemaakt voor Sheldon de laatste vergadering (zevenentwintig juni) is het daguitstap info vooraan in het skoeteke  
en neurobioloog  Amy was de uitverkorene. Op de date bleek Amy een vrouwelijke versie van Sheldon te zijn, tot grote ergernis 

van Howard en Raj. Na hun date hielden Sheldon en Amy contact via de webcam, maar tijdens het vierde seizoen trekt Amy ook 
steeds meer op met de vrienden. Ze gaat ook vaak om met Penny en Bernadette, ze noemt Penny zelfs haar beste vriendin, hetgeen 

Penny ongemakkelijk aanhoort. Hoewel Amy en (vooral) Sheldon hun relatie in het vierde seizoen steeds als verstandelijk 

omschreven (Sheldon zei regelmatig: "She's a girl and she's my friend, but she is NOT my girlfriend"), hebben ze sinds seizoen vijf 
officieel een relatie. maak hier maar een opstel van tegen de volgende vergadering, veel plezier er mee groetjes jullie lij/eiding. 
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