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NATUURLIJKE GESCHIEDENIS.

DE RHINOCEROS OF NEUSHOORN.
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r De Neushoorn heeft een' huid, waardoor geen kogel gaat;
Hij is zeer zwaar en lomp en wordt niet ligt verraad.
liet zijnen horen wroet bij, waar hij planten vindt,
De wortels uit dan grond, daar hij die ’t meest bemint.

Hier ziet gij de afbeelding van den Rhinoceros of Neushoorn, die de warme lucht—
streken van Afrika en Azië bewoont. Het is een monstreus dier, weinig kleiner dan de
Olifant, en weegt soms twee duizend vijf honderd ponden.

De Neushoorn is gewaPend

met zulk eene dikke huid, dat geen geweerkogel dezelve doorboren kan. Zijn voedsel
beslaat uit planten, en vooral uit wortelen, die hij met zijnen horen, welke gij 0
zijnen neus ziet, (men heeft ze ook met twee horens) uit den grond wroet. Hij hoe
een’ heweegbaren haak aan de bovenlip, waarmede hij onderscheidene dingen kan op

ligten. Zulk een Neushoorn is een dure kostganger, mijne vriendjes! In 1749 werd
er een tamme Neushoorn door Europa rondgeleid, die dagelĳks zestig ponden hooi en twintig
ponden brood opat , ofschoon hij nog wel eens 200 veel oplustte; om zijnen dorst te les
schen dronk hij maar eventjes veertien emmers water ledig. Op zekeren dag niet te veel
gehad hebbende , rukte hij een’ jongen heer, die hem kwam zien en hem wat nabij kwam,

onverwachts den hoed van het hoofd en nt dien op, eer men denzelven uit zi'n’ bek had
kunnen redden; wat zal die knaap op zijn’ neus gekeken hebben! De Neus oorn doet
niemand leed, doch maakt men hem boos, dan is zijne woede niet te temmen en zĳne
kracht niet te berekenen. Zijn gehoor en zijne reuk zijn scherp, doch zijn gezigt niet;

komt hij in woede op u af, dan is het genoe uit den weg te springen als hij u nabij
is; want hij heeft u weldra uit het gezigt ver oren en hol! in zijne woede voort.
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