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Niets nieuws onder de zon! Ook niet op het gebied van de 
nieuwste specialiteit der Medische Wetenschappen. Die het niet 
gelooven wil, leze onderstaande beschrijving, te vinden in de Uni-
versiteits-Bibliotheek te Amsterdam, en beschouwe de voor dien 

tijd zeer duidelijke illustraties..  

Naauwkeurige Afbeelding en Beschrijving, van eene geheel 
en al verloorene, maar door konst herstelde Neus en Verhe-

melte •, naar 't Leven uitvoerig geteekend, en in 't Latijn be-
schreeven door den Heer P. CAMPER, Doctor en Professor 

Medic. et Anat. etc., op de Hooge School te Groningen. Uit 
het Latijn vertaald. Te Amsterdam, bij J. C Sepp, Boekver-
kooper, 1771. 

Johannis Beek, oud 28 Jaaren, wierd aan de Neus door een 
geweldige slag zodanig gekneust, dat dezelve tot een volkome 
versterving overgong, waar door niet alleen de Beendertjes van 
de Neus, maar ook het Neuzeschot, met het grootste gedeelte 
van het zogenaamde Ploegbeentje; de twee onderste sponsagtige 
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Beendertjes, tevens meer als de helft van het voorverhemelte 
aan de regter zijdeyen het geheele zagte verhemelte met de Huig, 
geheel en al vernielt en vergaan zijn. De Mond derhalven, met de 
Neusgaaten, maaken een afschuwelijk holte uit, die gaapende 
des te meer is, dewijl deI regter rand van het bovenste Kaakebeen 
met 4 Tanden, namentlijk twee Snijtanden, een Oogtand, en 
de eerste Maaltand ontbreekt. De Mond geopend, vertoonen zig 
terstond de twee ingangen der Holligheden van Higmorus, het 
gedeelte der Neuzeschot, tusschen de twee bovenste sponsagtige 
Beenderen, en de Tong in de grond van de holligheid des 
Monds : welke de rede is, dat deeze ongelukkige niet neêrslik-
ken, nog spreeken kan. Egter door eigen uitvinding heeft hij zig 
tevens de schade vergoed, met een wonderbaar Konststuk zig 
gemakkelijk de spraak, en het bezigen van zo wel vloeiba.are als 
vaste spijzen, gemaakt te hebben. Deeze voorzorgen of hulp-
middelen, op dat zij anderen van nut mogen zijn, en een uitmun-
tend voorbeeld voor de Konst verschaffen, worden hier te gelijk 
met het afschuwelijk gebrek des Gezigts aangetoond. 

De Letter A. van de eerste Figuur toont aan, een gevormde 
uitpuiling van de zamengroeijing van het Neuzeschot met de 
Huyd, A. B. C. de opengesperde Mond, D. de schuynse samen-
gedrukte rand van het beenig middelschot der Neuze, met een 
ronde vlies bedekt zijnde. 

In de tweede Figuur word van onderen de Mond open be-
schouwt. (A. B. C.) als in de bovengemelde; E. de eerste regter 
Snijtand, F. de linker, G. de tweede linker Snijtand, H. de 
bovenste Oog- of Handstand ; omvattende de Snoer Q. het 
Klammetje, F. I. de rand van het verhemelte, K. L. I. F. de 
ontbreeking van het beenig verhemelte, K. de regter tweede 
Maaltand; het gat voortkomende boven K. uit de bloot leggende 
wortel van de derde Maaltand. 

M. N. 0. P. vertoont het agterste gedeelte van de Neus, ge-
maakt uit ligt en week Lindenhout, van buiten natuurlijk geschil-
derd, inwendig uitgeholt ; in zig hebbende een zilvere Klam- 
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meitje R., met een beweegbaar Ringetje, door dewelke doorgesto-
ken word een Snoer, gemaakt van een gewast zijde Koortje. 

Voor en al eer nu de Spons daar in genoegt word, steekt hij 
de zijde Snoer deur, door de opening van, de Neus, en vestigt 
dezelve inwendig juist rondom de linker Oogtand vast H., zoda-
nig, dat zonder de breking van de zijde draad, de gemaakte Neus 
niet kan afvallen. Tevens steekt hij door dei Mond, in de Neus-
gaten een zagt Sponsje, vast gemaakt aan een ovaale stukje 
Kalfsleer S. T., en geschikt naar de wijdte eng gedaante van de 
Neusgaten, welk Sponsje na boven gaat en de opening van de 
Neus A. B. C. gantschelijk vervuld; gelijk blijkt, wanneer de 
nagemaakte Neus word weggenomen. 

Aan dit Kalfsleertje is ook een langagtig Plaatje T. V. vast 
gemaakt, en met een klein Sponsje omgeven V., dienende in 
plaats van de Huig, zonder dewelke hij. niet wel slikken kan. 
Het Plaatje T. V. is gemaakt uit de Schubbe van een Schildpad. 

Teffens haalt hij, zijn adem door dei Mond, en kan ook niet 
ligtelijk, ten zij de Spons wettenomen word, door de Neus 
snuijten, Bierhalven valt de Snot in de Keel. 

Het Sponsje en het Leer worden eindelijk met 'er tijd, door 
de vogten van de Mond en Neusgaaten, bedorven, en verkrijgen 
een onaangename reuk, weshalven men ze met zeer geringe kos-
ten kan hernieuwen. Een Leeragtig Plaatje is veel geschikter 
dan van eenig Metaal, dewijl het zig beter daar toe schikt, en 
door zijne hardigheid de zagte en tedere inwendige deelera, niet 
en kwetst. 


