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LEVENSBERICHT 

YAN 

IJ. e. MIL L lES. 
DUOR 

J. C. G. B OOT, 
Secretaris der Afdeding Letlahnl!le * J. 

_ .... 

ln tie Jaarboeken üer Koninklijke Akadelllie \all wetenschap

peil zd het jaar 68 om de vele sterfgevallen onder hare leden 
met een zwarten streep ,vorden aangeteekend. ,'ooral de Let

terkundige Afdeeling werd zwaar geteisterd. Zij verloor vier 
lellell, llie haar lidmaatschap niet als een blooten eeretitel be
~chouwden, maar door getrouwe opkomst in dc vergaderingen 

en door wetenschappelijke bijdragen toonden het doel der Ab
!lemie te kennen en ter bereiking daarvan te willen medewer
ken, mannen, nm \rier geleerdheid en ijver zij nog schoone 
vruchten verwachtte. 

v~ an de afgestorvenen hebben de schrandere tanlkenner TE 

WINKEL, de beminnelijke staathuishoullkuudige O. VAN REES, 

Nederlands geliefde dichter en letterkundige J. VAN LENNEP, 

in ambtgenooten, die hunne vakken van wetenschap in ons 
millden vertegenwoordigen, juiste beoordeelaars hunner verdien
Hten en welsprekende lofredenaars gevonden. De vierde, een 

") Yoorgcdragen in de gewone V(!rgadoring vun 1;:; Fehruuri 1869. 
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lll~Ji \ ,IJl uitgebreide en ,-edzijdige kCllni6, m::wl' Loven al be

dreven iJl Oostcrsclte taal- en volkeukullul', heeft k \reinige (~]) 

te gerilJge \Tuchten van zijn :trbeid bekend gemaakt, om zelfs 

nwr heoefenaars ran die vakken, die geen gelleenzamen om

gang met. hem gelwd hebben, de waarcleering 7:ijner verdiensten 

mogelij'k tl~ maken. Yl'l'lrnin kan iemand die r<in mi')' yenrach· 
~ . . 

ten, die op het, gebied ran Oostersehe taal- eu letterkunde een 

,·olslagell vTeeIndding [wu. DaarOlll zult gij mij ,,-el willen ver

gunnen, <lat ik lllij bepale tot het medec1eelen yan een eenyoudig 

leyembericht nm ons medelid, wiens levensdraad op den 26sten 

XO\cmber nm het vorige jaar plotseling werd afgebroken. 

JlE:\'RICUS CURISTIAAN l\fILUEs is den 15den October 18 JO 
H~ '8 GraH'nhage gehorell, ,raar zijl! '-ader J ACOBGS, die vroeger 
hier te lande, te Parjj~ cn te Madrid met. goed geyolg de gra

\eerkullst had nitgeoL'fcnd, '~oell COllserrator van het kunst

kahillet aan '~Rijh-bibliotheek Ira~. Nauwelijks t,ree jaren oud 

zijnde v('rloor hij dien vader, die (Ie kostlrinner yoor het gezin 

\Ins. Zijnu lllonkl', eCHC yoortreffelijke f'ransehe vromr, Aè>iXE 

BOlt:o; ET, Jt'gde ;tllc~ teu koste aan de op\oedillf!.' harer kindercn, 

\r:wrhij zij ondersteund werd dool' hare zuster, die te Parijs me~, 

den Jlankier SLIXGELAND gehuwd lras. De twee zoonen, die reedo 

op gerorderdell leeftijd waren, toen zij voor v;-einige jaren te 

{~trecht hij dril jongsten overleed, hehben hare zorgen met ol'· 

TI~ehte liefde beloond. 

Na het ondenrijs op de depnrtementnk school genoten tf 

hebbell, ,renl de jongere zoon op het kantoor van een Procu

reur gfplnatst, maar toonde voor die bezigheden noch lust, noe11 

gesehikth('~(1 Pc jongen wns reeds toen een bihliophaag, en 

had veel uwer ueiging tot taalstudie dan tot kantoorwerk. 

Gaarne zon hij zijn ouderen broeder naar de Latijnsche School 

vergezeld hebben, maar bet schijnt dat de bekrompenc midde

Jeu dit niet toelicten. Gelukkig bood zich elders de gelegen

heid aan om hem Latijn en Griekseh te laten leereIl. In 1823 

I\'crd hij door een aallYerwant, JOH. CRHlST. STl'.UEHWALD, die 

te Bergen-op-Loom J,uthersch predikant en rector was, in huis 

genomen eu voltooide onder diens leiding zijne gymnasiale stu

diën, zoodat hij, met lof tot het Akademisch onderwijs llevor-

"" 
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dCl'd, in SeptemLer 1827 als student bij het Lllthcl'sche :-;," 

minarinm kon worden ingeschreven en de lessen nm D. J. v ACoi 

LL:-<?>EP, J. P. VAN CAPELU; en andere Hoogleeraren aau de 
:Doorluchtige School hiel' ter stede met Hucht bijwonen. 

De oude \ \' ILLMET vond toen j l1ist cm oprolger in TAco 

ROORD.\, die in HAMAKER'S school gerol'md, met jeugdigen ijver 

het onderwijs in de Semitische talen oprattl~. :\an hem heE'ft 

MILLIES veel te danken gehad. De stoom ,ras toen nog nipt 
als be\regingskraeht op de oefeningen van (len geest toegepa~t 

en de studenten schaamden zich niet jaren achtereen de lesscl! 

der lIoogleeraren te volgen De meesten begrepen, dat wie 

eenmaal met .. aste schreden op de baan del' wetensehap \\'il 

voorttreden. in zijne jeugd leiding en voorlichting behoeft. MIL
UES altans rekende zich niet te geleerd om de lessen vall 

ROOItDA over Hebreeuwsehe, Arabische en Arameesehe taalkunoe 

bij herhaling' gctroU\YelijL hijtewonen, drie jaren boeken vau 

het Oude Testament te hooren H'rkbren, en \'ier jaren deel ti' 

)j('men aau een privatissimum over Arabische letterkunde. 

Zoo legde hij een hechten grondslag voor zijne taalkennis 

cn vond dool' zijn ijver het middel om (1001' het onderwijzen 

van anderen gedeeltelijk in de kosten zijner studie te voorzien . 

.l\a de theologisehe lessen "an ])LÜ"CIIKE, Em;R~RAcH en SAR

TORlUS bijgewoond te hebben, werd hij in 1832 proponent bij 

het Luthersehe Kerkgenootschap. Het dumde vijf jaren, voor

dat hij een beroep kreeg, in welken tussehentijd hij zich met 

het voortzetten zijner studiën en met het geven van onderwijs, 

onder anderen bij de familie VAN DER VLIET, te Bloemendaal, 

bezig hield. 

Nu volgden tien jaren yan kerkelijke bediening te Kuilen

burg, Haarlem en Utrecht, die hem voornl sedert ] 843 door 

een liehaamskwaal en zwakke gezondheid nog al zwaar viel. 

Recensiën uit die jaren in de Gids en in de Konst- en Lette/'

bode bewijzen, dat hij bij voorkeur zieh met Oostersche zaken 

bezig hield, en het was vooral de ongunstige beoordeeling van 

het Ilandboek der Land- en Volkenkunde van N ederlandscll 

Indië van ROORDA. VAN EYSINGA, die aan MILLIES den naam 

bezorgde van een grondig kenner der Oost-Indische eilanden. 



- 5 -

( 107 ) 

Dat hij ook als godgeleerde gunstig bekend stond, meen ik te 

mogen opmaken uit zijne benoeming tot opvolger van zijn leer
meester PLiisCHKE, als Hoogleeraar bij de IJuthersche Kweek
school, niettegenstaande zijne gezondheid toen veel te wenschen 

"rerliet. IJ ij hf'zon zijllf' le~sen in Mei 1847, lllaar kon, door 

ziekelijkheid verhinderd om in het openbaar te spreken, eerst 

den C<lell N ovem bel' van het volgend jaar zijne intree-rede hou

den, waarin hij de yergelijking yan \-reernde godsdiensten :lall 

om~e godgeleerden ten sterksten aanbeval. 

!3ijna negen .inren heeft hij te Amsterdam in die betrekking 

geleefd en gmrerkt, en zuu ook al de menigl'uldigheid en ver

~chei(h'nheid der vakken, die hij voor zijne lessen moest behan

delen, het onmogelijk maakte, dat hij in elk afzonderlijk Rchit
terde, zoo wu~ toch niemand beter dan hij door uitgebreid(ó 

kenllis en noeste vlijt in staat om zijn taak goed te vervullen 

ell \cel nut te stichten. Aan de degelijkheid \'an zijn onder

wijs valt niet, te twijfelen. 

l\let zijne zucht om veel te wden ell zich dibyijls llleer dan 
noouig was in kleinigheden in t(~ bten, was het niet te \er

\1 achten, dat hij tc Amsterdam dcn tijd zou vinden om boven

dien werken van blijvende waarde te schrijren; proeven zijner 

veelzijdige geleerdheid uit dien tijd ontbreken echter niet. 

MILLTJ'S had een groote liefhebberij in de numismatiek, vooral 
met betrekking op Oostersehe munten. Een van de weinig·c af

zonderlijke geschriften, die door hem zijn uitgegeven, de eer~te 

en de laatste bijdrage, die hij in vergaderingen dezer Akade

mie, heeft geleverd, een stuk opgenomen in de Belgische Re
VlII' ?lll1JlisJilotique, eindelijk een arbeid, in de }'ransche taal vau 

grooteren omvang, die sedert een paar jaren voltooid, maal' 
nog niet geheel afgedrukt i~, stellen de beminnnars van munt

en penningkunde in staat om over zijne verdiensten in dit vak 

een oordeel te vormen. Die geschriften leveren tevens de be

wijzen van zijne uitgebreide kennis vun Oostersche talen. Iw
mers, hij bepaalde zich niet tot de zoogenaamde Semitische ta
len, maar was in het Maleisch en Javaansch genoeg bedreven 

Oln daarin anderen te onderwijzen, en greep gretig elke gele

genheid aan om zich met nlIerlei Oost· J ndische talen eenigzins 
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ll(~kelld te lH~lkel1. Zeel' gc\renseht. \Cl~ 11enl dc', f!i'ln(-'fnï.t~n~() 01J1-

~ang met L,UlBER1TS nL1~GI);DAii:", (~en j(lllg' m;lll uit d,'Iili
llahassa, die \<111 Januari 1..,5-t tot ol nii 1 Sf),"" hier ter stelle ge

\\00m1 heeft, om zich voor het ollacnyij~ rt', bebramcn ('11 ver

volgens tot zcnddillg' te' wordim opgeleid. Bijna lIekeJijh bezoeht 
deze lllrLLIEs OUl hem medec]l'elingcll te docn ovcr dl' t:l:d, al' 
,!2'C~'chi('d(mis, ck zeden en o\crlcvering'(m \'llll zijn lallil I'l! volk 

(ek wogenaauH1c .\.lfoereu), I,:üer, in 't laatst van 1S:)'", \01111 

}lILLH:S in ,y ILLLM lsKA~DER, een uibtekcnd jOll(.Çdillg V:lIl 

'\ium1l1eling, die met soortgplijk doel hier een paar .iarC'll vert.oefde, 

('ene gocde gelct'cllheid, om zich in al' taal der Jhtnb Ü' IWt',,

nen, hoewel Ile H~nrijderillg' zijner \\OOnpln:lts veeL t:1digl' 1)('
zoeken wrhinclerde, IJo('\er hij het iu de kcnlli~ van clu talelI 

der ;\1akas~arcn,1îoegillC"(;1l en Alfllel'cn, der Jlnjah; en Ba

rab gebracht l1aü, zal \rel roo]' ;lltijJ een FC'll1'illl blij\CllI, Lmzi.i 

::ellocllHle Oostel'lin!2:ell, rnIl \\clke dl' eerste llli t\\eeJe !2:0ll\'(:]'-
'- <.- '-' 

nements-olluen\ijzer 0jJ dl' ~cll()ol tG 'foJ1danao, de andere nim 

liet hoofd eencr llOl'IJElaJ~cho()l te Tauah-Batot' gep1a:ltst lS, 

daarovcr inlichtillgeE wilden i'whenkcn. ZOIlH~el is zeker, cbt hij 

I'I'U bnitenge\\'OIwn aanleg had tot het ::adeercn rau talcn, Velen 

herinneren zich nog met welk cen gcmak hij ziel! in CClIC rl'l'

gadering \UIl liet Internationaal Cong:res voor soeialc \\'(;(cnsehap

pen in het }'rausch nitd1'llkte, toen de waarde van de Chri~tdjjLc· 

godsLlienst als ondenrerp tlcr Lunst \\erd aangeraucl, cn Cl' zi,in 

onder Il, die beter clan ik kunllen getuigen, hol' hij ook C]l_· 

roorbereid zijne gdachtell in znirer Latijn wil-,t \"001' te drilg·('n. 

MILUES was een gemoedelijk man en een waar christen. Hij 
was diep doordrongen van de waal'Jwit1, die hij telkens in \Voord 

Hll schrift verkondigde, dat Nederiancl aan de lJevoJkingen zij

ner ri.ikc en SCl!oOllc Oostersche bezittingen, een zware schuld 

te betalen heeft, dat hef; voor de godsdienstige, zedeli,~ke, intel

lektnde ontwikkeling van die volken weinig heelt gedaan en 

verplicht is ook in zijn eigen belang veel in te halen. Tel .. 

kens, maal' vooral in een artikel in de Gids van lbi)3, geti

teld de JaUtartsc/t/] Bij&elvel'falill[J, dringt hij at\lJ op de ver

spreiding en verkondiging yun het ChlÎstendom undcr de be

volkingen aan N ederlamJt: heerschappij onderworpen en }lree~ 
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ictll're pogÏlJg dool' het Zendeling- ('jJ dom het K ederlaI:(1:;elw 

Uijbelgenoobehap gedaan om daartoe bevorderlijk te zijn, ])p 

slavernij wekte in de hoogste mute zijne veront\raardiging op. 

:11eer dan eens heeft hij de pen opgclat om hare opheffing te 

bepleiten. Moeht icmand de "aarheid lan de stelling: jiectU8 

1'81, gnurl diurt/ltil /ac-it in twijfel trekken, ik zou hem wijzen 

op de welsjlrekende bladzijden, dic~ hij Ol'ei' dit onderwerp, ,rei

uige dagen na de inhuldiging van Kuning W JLLEM I 1I, op het. 
zien van het Surinaamsche \rapenschild, geschreven heeft. 

Vooral tot hct Bijbelgenootschap heeft hij jaren lang in eenc 

nauwe betrekking gestaan en gl'ootcn inYloed ldgeoefend op de 

lwndeliJlgen lall clat g"enootschap met betrekking tot de verta

ling" der Heilige Sehrift. Meer dan door het uitge\en nm ge

~ehriften, lted't. hij zich daardoor verdienstelijk gemaakt, en ik 

acht het aan zijne nagedachtenis \er~dlUlc1igc1 te zijn, hier in 

het kort medc te dedcn, wat mij duOl' de 'Yehlillende opgarc 

\au den geachtcn Secretaris van dat gcnoob~bp, deu Heer 

.r. VAN LEEUWEN, clienaangaanc1e i8 bekend ge\rorden, 

De invloed, dien 1\1 1I.LIES uitocfende op de besluiten en H'l'

riehtingen van het Bijbelgenootschap, begon in 1845, toen hij 

nog te Haarlem ,wonde en geen lid van het hoofdbestuur was. 

\ r ::nt hoewel zijn naam niet gevonden wordt bij hct drieledig 

roorstel der Haarlemsche afdeeling, toen ingediellll, was het 

toch stellig \':111 hem afkomstig. Die afcleeling stelde voor 

10
• dat cIc door Duitsehe zendelingen nnllgeYl1ngen vertaling 

ran het N. 1'., in het Dajaksch, ondersteund door het Britsche 

Bijbelgenootschap, door het Nederlandsche zou worden voort

gezet; 2°. eene zending naar Celebes tot vertaling v:m den 

Bijbel in het Makassaarsch eu Boegineesch; 3°. het zenden van 
(~en afgevaardigde naar Sumatra om eene vertaling in de taal 

der Bataks te ondernemen. In 18M3 werd het eerste voorstel 

aangenomen, en, toen het Britsch Genootschap de inmiddels 

voltooide vertaling van het N. '1'. in het Dajaksch uitgaf, liet 

ÀhLLIES de zaak niet rusten, maar wist te bewerken, dat de 

Duitsche zendeling A. II.~RDELAND van hier ondersteuning kreeg 

om zijn \I'Crk te verbeteren en ook het O. '1'. in die taal orel' 

te brengen, III 1".') n is de verbetenlc nitgaaf van het. ::\. T. 
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\oor rekening nm het Nederlandsche Bijbelgenootschap herdrukt. 

Met grooten ijver ondersteunde MI LUES de voorstellen van 

IlARDELAND tot het bewerken nm een Dajaksche spraakkunst 
<ên ,y oordcnhoek, en menig advies van hem over dien arbeid 

leO't getuigenis af mn ziJ' ne kennis dier taal. Het was voor v v w 

hem eene groote voldoening toen in 1859 door het Bijbelge-

nootschap HA RDELAND'S lJ(~jak8ch-lJelltsches Trörtl'rlmch eu de 

GmmJilatiX: der dajakschen SflJ'ac1te werd uitgegeven. 

De twee andere voorstellen werden in het jaar 18·17 dool' 

de algemeene vergadering aangenomen, en hadden de zending 

YUll den Heer R. 1". MATTHES naar Makassar en van den Heer 

H. }\EllBROXXElt VAN DER TUUK naar Sumatra ten gevolge. 

Het is hier de plaats niet om te vermelden wat door die beide 

mannen, die onze afdeeling zich eene eer rekent onder hare' 

correspondenten te tellen, voor de kennis der talen van Celebes 

en Sumatra reeds is gedaan, maar wol verdient het vermelding 
~ ~ 

(ht Mn.LJES onvermoeid werkzaam is geweest om door litho-

C>TalJhie en letterdruk de vruchten van hun arbeid in Nederland 
'" bekellll te maken. Onder r.ijn toezicht zijn in 1855 en 185G 
door den Heer N. TET'l'ERODE te Rotterdam de stempels gesne

den en de letters gegoten van het Rataksch, :Makassnarsch en 

Boegineesch, van welke sedert gebruik is gemaakt om hier in 

dle talen te drukken. 

Sedert 1848 lid van het hoofdbestuur heeft MILUES met 

de genoemde afgevaardigden eene drukke correspondentie ge

voerd, en zich nooit onttrokken aan het lastig en tijdroovend 

eorreetiewerk van drukproeven. Hij deed het geheel belange

loos, alleen gedreven door zijne zucht voor linguistische studien 

en door 'warme belangstelling in alles, wat strekken konde om 

Christendom en beschaving onder de volkeren, aan Nederland's 

heer~chappi.i onderworpen te verspreiden. Zoo ik niet vrees do 
te uitvoerig te ,,:orden, zou ik hiel' uit de rapporten aan de 

algemeene vergaderingen van het Bijbelgenootschap nog veel 

kunncn vermelden, \1aaruit blijkt, dat MILLIES groote diensten 

a:111 het genoot~chap heeft bewezen en dat die volkomen e1'

hena ,ren!cn. 

])e J'lllan(·ieck 1)('ZII';11'('1I InJ;en hij helJl ni('l, :maal', en hij 
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kt'llcle geen grootere teleurstelling, dan als cêmg voorstel tot 

llüg"ye \'an bijbelboeken in \Teemde talen moest afgewezen 

worden. 
Zoo deed het hem leed, dat eene vertaling van r.Tattheus in 

de taal van het eiLmd Lethe, door G. HEIHfERI:-ia vervaardigd, 

lJij gebrek :lall een cl uidelijk afschrift ongedrukt moest blij ven 

liggen; dat de uitgaaf nm het K. 'l'. in het J apanscll door 

het vertrek van Dl'. P. J. JhTTELHEIM naaI' Amerika verviel; 

dat de vertaling: van den bijbel in de taal gesproken op Kias 

,ij Sumatra niet gedrukt, en dat eene vertaling in het Neger

:ngelseh opgegcren werd. 

Ook nadat :11ILU ES door zijn vertrek naar elders in 1850 
pgehollden had ge\HlOn lid yall 

laauwde zijne belangstelling in 

hij dit als llOllorair lid nu 

bewezen. 

het hoofdbestuur te zijn, ver

het genootschap niet en heeft 

het hoofdbestmèr meermalen 

Heec1s in IS54 had hij een voorstel om een wetenschappelijk 

~evorllJd persoon naar de Soembbndcn te zenden met warmte 

aanbevolen. Er vcrliepen eenige jaren zonder dat aan dit "1'001'

ötel gevolg ",erd gegeven. In 1865 werd de zaak op voorstel 

\all de afdeeling r hecht op nieuw ter sprake gebracht en de 

uitroerige memorie van toelichting is blijkbaar nlIl de hand 

ran nfJLLIES, die ven'olgens medewerkte tot het gunstig prae

;;(hics \'all het hoofdbestuur. Daardoor oefende hij een belang

rijken imloed uit op de zending van Dr. E~GCLllIAXN in ] 8G:) 

naar de Prenngel'-regentschappen en op de later gevolgde missie 

rall Dr. VAN DER Tu UK naar Bali. 

In 1865 gaf hij een breedvoerig advies over het nut eener 

Iloog-Maleische bijbelvertaling, en hield nog in het laat.,te jaar 

van zijn leven het oog op den herdruk van het Laag-Maleische 

1\. 'I'., waarvan de correctie aan den Heer H. SMEDING te 

Utrecht ia opgedragen. 

Zoowcl zijne groote kennis in Oostersehe talen, als zijne 

richting in het godsdienstige, waar hij reeds lang de rationa

listi~eh(~ opvatting van zijn leermeester PLiisCHKE vaarwel lwd 

~ez(~gd CI1 tot ecne zeer positieve e11 orthodoxe verklaring n,ll 

den hijhel Ira!' on'l'g'('gaaJl, haallll(' ;1l1Jl Mn.I.lEs ael! wcg YOOI' 



- 10 -

( 112 ) 

hl proi'es!'oJ';t:lt 1ll de Oo~tersehe taal en letterkunuc Lij tb 
l' hechtsche hoog,~sCJlOOl, 

Hij a:1m:1:1rdde d:1t ambt lil September 1856 cn bleef daarin 

\ierkzaalll to, eten dag van zijn dood. i\mbtgcnooten en lc('r

ringen hebl!l'll, toen de laatste eer aan zijn stoJl'elijk OIcrschot 

bewezen \ren1, getuigd van zijne H'eloUl\'attRmle geleerdheid, 

yan zijn D'OO!TI en oprecht gemoed. 

Sedert ] 856 telde deze Akademie hem (mdel' hare lec1l'll. 

Dat JlILLIES den titel van lid der koninklijke c\kac1emic \all 

\\etensc:happen lliet als ecu loutere ceretitel !Jcse!lOulrde, hedt 

hi,]' bClrcz{'h door het Q"ezet hi;,roncn der YC1'!l':llll'rül<rcll SUUl-
..... 01 ~_;::. , 

\\ijlen zelfs hij smartelijk liehaaillslijdcn, doOl' gretig ded te 
Eelllcn aan de di~cussien, vooral dool' een zesbl bijdragen, die 
jll (Ie Yer~lagell opgenomen prOl'ven krcrcn van :;:jjn nam\'

!l't'zet onderzoek en !;l'oote belezenheid. I1ad de staat OIèZCl' 
'-' ~ 

tinancien roor "eillige jaren nirt gedrongen tot het tijc1dijk 
~taken der uitgaH' van Yerhandelingcn, MILLIES zou zi,;]l{' 

lJilStoire Itl'8 !/Ion/wies des pel'l,les de l'.1rch,ii)d des lliIle.l', 0pil'('

lteluerd door e('ll groot aantal van afgebeelde illllutell op talrijke 

platen, voor de werken dezer afdeeling h(~hben aangebodell, zood.; 

hij in cene mededeeling orer dat onderwerp in .T uui 1 S (j:; iJl 

ons midden rerklaanl heeft. 

Nu die belemmering door een ZUIIllg beheer onzer geldmitl

(leIen gelukkig is opgeheren, betreuren wij het dat die arbeid 

Y:lll ons yerdienstelijk medelid eene andere bestemming heeft 

,rckrwren maar verheu<ren er ons orer, dat hij' voor de wetcn-b b" 'b 

schap niet zal verlorcu gaan. 

Het zal weldra blijken, of aan dien nagelaten arbeid eene 

groote en blijvende waarde zal worden toegekend; maar llOc 

het oordeel daarover zij, de nagedachtenis van een lllun, (lin 

zooveel gedaan heeft tot bevordering der polynesische tnalstaclj(: 

en tot verspreiding van beschaving en Christendom onder de 

volkeren van den Oost-Indischen archipel, rerc1i(mt bij iijllge

Hooten en n:lkoTlldingcn in eere te blijvcn. 



- 11 -

LIJ S T 

Y ,\ 1\ GE]) R r K T E GES C H RTF T EX 

Y.!N 

H. C. MILLIES. 

LCCl'l'('ll(, orer ]~ucas 7 v. 12. Hnurlem 1844 . 

.\lag de Christell elgel1aar van slaven lIijn? Tegen het. Alg. 
lLmdcbhbl '~;lll ;3 Dec. 184·7. Amst. 181.7. 

De munten der Engelschen Hlor den Oost-Indischen Arehi-

1)('1, ;\I1l~t. lS52. 

Orutio de exterarum religionum comparatiol1e Theologo ehris

t1nno valde commcl1danda, Amst. 1848. 

Orntio de literarum Orientl1liul11 cum theologia Christiana 

l!('ccssitudille, 'l'rai. ad. Rh. 1856. 

Orntio de monotheislllo Israelitnrum, divinae pntrfactionis 

it','limonio, Trai. ad. Rh. 1868. 

:\.nllkondiging van '1'. BOORDA, proeve van Javnansche poezic, 

in de Gids 1841. 

Deoordee1ing van de Studia Asiatica auet.ore. E. T. F. BUR, 
f;lsc. JJl in de A. en L. }jode 1841. N. 54 en 55. 184,2. 
N. 2,1·. 

Beoorr1coliDg \'an het Handboek der Land- en Yolkkund(' 
HU Ned. Tmlii; doOl' I). 1'. HOOIIDA VA?\" EJJSI:\G.\ in de Gids 

1~4·2. 



- 12 -

111 \ 

c\:m P. 1'. HOOI~!JA VA" EIJSI:\GA. }.'. Cl! L. Bod,' ] Sj,!). 

::\. U. 

TIeool'deeling \'lil! ,rerken over J\ecl'l. ladii:, van C. L. lîLDIE, 

\Y. L. DE Sn;m.EU, en W. L. HlTTEB in de Gids lS4li. 

Het ])arijsche 

de Gids lS'18. 

en het J'\ edc'lhnelsclw Zel1(lelillggC]1ooi8"b 11, 
~~ , 

Dl' inhuldiging en een wapenschild, de Gids 154!l. 

Kasthrift. achter J. IIOFF)IA~!\, Iets owr een C'hiue3C'hcJ] 

almanak voor 1851, alel. 1852. 

De ,Tanallsehe bijbehertaling, altI. 1 S [) 3. 

De Chinezen iu X, Oost-Indii: cn het Christcndom, E1 hei 

,rerkje van GÜTZLAFF, arm lllljne medechristenen in Nederland, 

Amst. 1850. 

J,evensbericht van Dr. GÜTZLAFF, in de Hand. der l11 alltsel-. 

ran lYed. Letterkunde, Leiden 185:2. 

Necrologie van DT.\Y. n. 1IEDHURST. K. en L. Bode. 

lS5i. N. 13. 

J'\ otice SUl' les nonvelles monnares pour les colonies 01'1('11-

tules N eerlandaises, in de Revue de 1a nunzismatiqne he1ge, 

Brux. 1858. 

l)roeve eener makassaarsche vertaling des Korans, lil dl' 
Bijdr. 'Can l'aal- Land- en Volkenkunde 1/an l .. :ed. Indië, 1856. 

Bibliographie V:lil Celebes III het Aa1'drijk8/~. en Strrtistid 
lVoordenboelc van Ned. Inrlii;, D. 1. 

Over de Arabisehe munten uit Zuidbarge, K. en L. bode, 

1860. N. 13. 

V oorlczing over eenige overblijfselen der oude Babylonische 

letterkunde, in het Vers71l!! van hl?! JJr01!. Utreehlsch genootschap 
van 1860. 

Over Prof. LASSE~'S verklaring vun het reisverhaal van 
;r AlfBOUWS, Hl de Arm!. da lette1'k. uctie van bet,'Z. genootschap 
yan 1851. 



- 13 -

( I].; ) 

()nclerzoek van eene verzameling Oostersche munten, Vers/. 
Llfterk. D. V. bI. 388-401. 

(her de bronnen voor de beoefening der kerkgeschiedeni.:< 

\:lil Ned. OOlSt-Indil;, ald. VII bI. 12-iJ5. 

On~r de Oostersche vertalingen van H. GROTIUS, de veritate 
rcligiOl:is Christianae, aId. ,TI, bI. 109-13 'I" 

Opmerkingen on'1' den oud-Jm'uanschen dierenriem, ald. VII, 
;~Di-329. 

Verslag eeller mededeeling over de inlandsche munten van 
L ~ 

(kn Oost-Indische Archipel, aId. X, bI. '1.-10. 

Orer eene nieuw ontdekte afbeelding nm den Dodo 111 de 

redt. 1Vatlfl'rk. D. Xl. 


