
Als je ’s ochtends ontwaakt uit een diepe slaap merk je het direct: je bevindt je in een 
wereld, met je lijf er middenin. Je bent terug van weggeweest. Dat is bewustzijn. Maar hoe 
verhoudt het bewustzijn zich tot onze hersenen? Vormen deze twee op de een of andere 
manier een eenheid? Wie zijn we eigenlijk? De code van het bewustzijn neemt je mee op 
een inspirerende zoektocht naar een van de grootste wetenschappelijke uitdagingen van 
de eenentwintigste eeuw: het begrijpen van de samenhang tussen hersenen en geest. De 
reis voert je langs merkwaardige lotgevallen van patiënten die laten zien hoe ons beeld van 
de werkelijkheid wordt gecreëerd door de hersenen. Eeuwenoude vragen over dromen, 
kleurenzien, fantoomsensaties en hallucinaties worden belicht door verrassende 
ontdekkingen uit het nieuwste hersenonderzoek. Hoe is bewustzijn tijdens de evolutie van 
het leven op aarde ontstaan? Heeft het nut om je ergens bewust van te zijn? Laat het brein 
nog ruimte over voor een vrije wil? Als je niet bang bent oude zekerheden over jezelf op het 
spel te zetten, zal je door dit boek anders over lichaam en geest gaan denken. 
 
‘Pennartz is een van de zeldzame wetenschappers die overtuigend een brug weet te slaan 
tussen zijn fundamenteel neurowetenschappelijk werk en de grote filosofische vragen. 
Bij hem leer je de nuance van de geest en de complexiteit van het brein waarderen.’ 
DAMIAAN DENYS, filosoof, psychiater aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en 
auteur van Het tekort van het teveel 
 
‘Pennartz laat niet alleen zien hoe de dynamiek van het brein is verweven met ons denken 
en voelen, maar ontrafelt ook waarom ons bewustzijn zo’n bijzonder fenomeen is, 
uitstijgend boven eenvoudige hersenprocessen. Een verfrissend boek waar je over blijft 
nadenken.’ 
EVELINE CRONE, ontwikkelingspsycholoog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en auteur 
van Het puberende brein 
 
‘Eindelijk een boek waarin niet op talkshowniveau wordt gewauweld over de relatie tussen 
ons brein en ons geestelijk leven. In een fascinerende balancing act tussen geschiedenis, 
filosofie en neurologie neemt Cyriel Pennartz je mee op een zoektocht naar de 
neurowetenschappelijke onderbouwing van bewustzijn.’ 
BERT KEIZER, arts, filosoof en auteur van Waar blijft de ziel? 
 
Cyriel Pennartz is hoogleraar in de neurowetenschappen van cognitie en systemen aan de 
Universiteit van Amsterdam en een van de leiders van het Europese Human Brain Project. 

 


