
En hier blijkt eerst duidelijk in vo!len omvang de r  absurditelt v a n  e e n  

mechanistische tropismenleer, die het wonder van de dierlijke handeling 
tot een aaneenkoppeling van causaal gedetermineerde physiologische 
gebeurtenissen wil verlagen. Zeker hebben we bij de dierlijke reflexen 
met verschijnselen te maken, die, hoewel ze nog niet geheel physico- 
chemisch geanalyseerd zijn, toch zeer zeker in de toekomst hun physio- 
logische verklaringswijze zullen vinden. En in zooverre is er overeenstem- 
ming tusschen de verrichtingen van plant en dier. Doch alleen in zooverre. 
Want het diet is meet, veel meet dan een eenvoudige reflexmachine. En 
wanneer ook de instincthandelingen der dieren hog in vele opzichten 
een mechanistisch karakter dragen, toch hebben de beschouwingen over 
de spin, die een web bouwt, ons doen inzien, dat dit dier meer is dan een 
weefgetouw. Dat wat het dier meer is dan een machine, moet van im- 
materieelen aard zijn. En hoewel wij weten, dat bet in hooge mate in be- 
trekking staat tot de physiologische gebeurtenissen, welke zich in de groote 
hersenen voltrekken, zijn wij op bet oogenblik van een duidelijk inzicht 
in die betrekking nog zeer ver verwijderd. En zooals Driesch ~oor de 
wonderlijke onderlinge co6rdinatie tusschen de deelen van het organisme 
een bovenphysisch of immaterieel agens als entelechie aansprakelijk wil 
stellen, evenzoo veronderstelt hij, da t e r  in de groote hersenen een speciaal 
soort van entelechie n.1. het psychoid zou werkzaam zijn. 

De wonderlijke gecompliceerdheid van de intelligentiehandelingen bij 
hoogere dieren plaatst ons voor de absurditeit van ieder pogen om deze 
handelingen als een ingewikkelde aaneenschakeling van physiologische 
processen te verklaren. Descartes veronderstelde, d a t e r  bij den mensch 
een wisselwerking tusschen ziel en lichaam in de z.g. hypophyse zou be- 
staan. Hans Driesch gelooft, dat de physiologische reacties in bet Telen- 
cephalon een leemte vertoonen, welke door het psychoid zou worden nan. 
gevuld en overbrugd. Dit psycho'id zou als een Dens ex machina in de 
causaal gedetermineerde schakels van het organisme ingrijpen. 

In een v01gend artikel, waarin we temlotte de bewegingsverschijnselen 
van den mensch nan een nadere beschouwing willen onderwerpen, zullen 
-~ij zien hoe moderne biologen als bij voorbeeld Jordan de verklaring 
hier liever zoeken in de intercausale relatie. Wij zuUen dan tevens ge- 
legenheid hebben om de punten van verschil en overeenstemming tusschen 
de bewegingsverschijnselen bij plant, dier en mensch nogmaals de revue 
te laten passeeren. 

ERRATUM. April-nummer, pag. 120, regel 2 van boven: geo-exerttrlsch 
moet  zijn: geo-electrisch. t83 


