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De uitgave van de bdangrijk;te we:rken van Simon Stevin. ~ Bij de N. V. Swets 
en Zeitlinger t<! Amsterdam verscheen vol. Ill van The Principal Works of Simon 
Stevin. De publikatie werd mogelijk gemaakt door de financiele steun van de Hol

landse Maatschappij der Vletcnschapp<m. 

In dezc uitgave worden de belangrijkste del en van Stevin' s werk in facsimile 
afgedrukt met ernaast de Engelse vertaling. Dit zal ongetwijfeld de studie van 
Stevin's ccuvre, ook op internationaal vlak, sterk stimuleren. 

Volume I. g<~wijd aan de mechanica, verscheen in 1955. Het bevat als inleiding 
een studie over het Ieven en het werk van Stevin. Volume II (in twee delen) 
kwam klaar in 1958 en bevat bijdragen op hl't gebied van de wiskunde. 

HP.t nu verschenen derde volume g<"eft uittreksel uit Stevin's publikaties over 
astronomie en navigatie. De keuze van de teksten werd gedaan door prof A. Pan
nekoek voor de astronomic en door Ernst Crone voor de navigatie. Elk van de 
opgenomen werken wordt voorafgcgaan door een inleidende studie. Evenals in de 
voorgaande delen is de Engelse vertaling van de hand van juffrouw C. Dikshoorn. 

Het eerste van de werhn over astronomie is (op enkele elden na) het traktaat 
« Van den Hemelloop » nit de Wiseonstighe Ghedachtenissen ( Leiden, 1608). Het 
wordt gevolgd door een ander stuk uit hetzclfde wcrk, nl. het « S<este bouck des 
Eertclootschrifts : Vande Spieghcling dcr Ebbenv\o('t », een studie over het ver

schijnsel van de eb en vloed. 

Ais eerste van de werken over navi1Jalie is De Havenvinding (Leiden, 1599) 
afgcdrukt). Het wordt voorafgegaan door een uitstckende historischc stu die van 
E. Crone over de plaatsbepaling op zee. De overige opgenomen werken zijn nog
rnaals delen van de vVisconstighe Ghedaehtenissen, nl. het « Vierde Bouck des 
Eertclootschrifts : Vande Zeylstreken » en enkele bladzijden uit het eerste boek 
van hetzelfde « Eertclootschrift », waarin Stevin zijn ide.een over de « vVysentyt » 
uiteenzet. 

P. Bockstaele. 

Ambix. - Het laatste nummcr (vol. VIII, nr. 3) van dit tijdschrift, uitgegeven 
door The Society for the Study of Alchemy and Early Chemistry (Cambridge, 
Engeland) bevat een betrekkelijk uitvoerige studie van Walter Pagel over « Para
celsus and the Neoplatonic and Gnostic tradition » (biz. 125-166). De auteur geeft 
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een systematisch overzicht van de verschillende doctrlnt's, die karakteristiek zijn 
voor het gnosticisme en het rH~o-Piatonisme en die in het werk van Paracelsus te 
vinden zijn. Hij komt tot het besluit dat een zeer grote irtvloed van deze stromingen 
op Paracelsus niet te loochenen is. In een laatste paragraaf gaat hij na op welke 
patristische, middeleeuwse of Renaissance-bronnen deze neo-Piatonistische elemen
ten in Paracelsus' werk teruggaan. 

Het nurnmer bevat als tweede artikel een bijdrage van Pearl Kibre over « Two 
alchemical Miscellanies: Vatican Latin Mss. 4091. 4092 » (blz. 167-176). De beide 
handschriften bevatten verschillende traktaten over alchemic. Ze werden geschreven 
in de 14de en de 15de eeuw. 

Dutr:h Classics on History of Science. - Onder de ausptnen van h('t Gcnoot
schap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natu111'Wctenschappen 
werd besloten in facsimile een reeks van klassieke nederlandse teksteri uit te geven 
op het gebied van de geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen. Het is de 
bedoeling onderzoekers en studenten jn het bereik te ~:tellen van boeken die of door 
hun grote zeldzaamheid of hun te hoge prijs moeilijk beschikbaar zijn. Ieder boek 
zal een inleiding bevatten, met bibliografie, geschreve!l door een auteur speciaal 
bevoegd in het behandelde onderwerp. De keuzc van werken zal gedaan worden 
door hogergenoernd Genootschap. Alle te verschij!lert boeken zullen gelijkvorrnig 
gcbonden worden in imitatie-kalfsleder, met een oplage beperkt tot vijfhonderd 
eksemplaren. Men hoopt tenminste een hoek per jaar te Iaten verschijnen. Als 
nummer een van deze reeks is zo juist verschenen : Facsimile of the first Amster
dam Pharmacopoeia 16.36, with an introduction hy D. A. Wittop Koning. 
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