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Inleiding

Mr. dr. J.J. de Waal Malefijt
Over mr. dr. J.J. de Waal Malefijt zijn in encyclopedieën en biografische
woordenboeken niet veel gegevens te vinden. De hieronder vermelde data
zijn afkomstig uit Wie is dat?, Den Haag 1948 en 1956.
De overlijdensdatum werd bevestigd door de burgelijke stand van Velp
(Gelderland).
Johannes Jacobus de Waal Malefijt werd op 20 juni 1879 geboren te Zeist.
Hij deed in 1897 Staatsexamen Gymnasium A en B, na opleiding aan het
Stedelijk Gymnasium te Utrecht en het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Vrije Universiteit en de Gemeente
Universiteit aan welke laatste hij in 1905 de meestertitel behaalde. In 1907
volgde zijn promotie aan de VU op het proefschrift De eed ter beslissing
van het geding. Van 1905-1908 was hij adjunct commies bij de Griffie van
de provincie Utrecht. Hij vervulde bij verschillende waterschappen bestuurlijke functies. Van 1907-1920 was hij secretaris-penningmeester en van
1920-1928 dijkgraaf van het grootwaterschap ‘Heycop gen. de Lange Vliet’
en van 1913-1928 watergraaf van het grootwaterschap ‘Beoosten de Vecht’.
In 1916 werd hij lid van de gemeenteraad van Utrecht, wat hij tot 1928 zou
blijven terwijl hij vanaf 1920 wethouder in die stad was. Vanaf 1928 tot
waarschijnlijk 1956 was hij voorzitter van de raad van beroep. In 1946 was
hij voorzitter van het Ambtenarengericht. J.J. de Waal Malefijt overleed te
Velp op 3 januari 1959.
Over het archief
Het archief van J.J. de Waal Malefijt is klein en fragmentarisch. De stukken
komen uit het archief van zijn vader, J.H. de Waal Malefijt. Dit archief
kwam via de dr. A. Kuyperstichting in 1972 in het bezit van het Historisch
Documentatiecentrum. Het archief bevat brieven van zijn vader, aantekeningen betreffende zijn dissertatie en enkel schriften opstellen en stellingen.
Daarnaast werd nog een pak kranten en tijdschriften aangetroffen.
J.F. Seijlhouwer, 1985
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Inventaris

1

Brieven van J.H. de Waal Malefijt, 1912-1925.
1 omslag

2-6

Opstellen, z.d.
4 delen en 1 omslag

7

Aantekeningen, stellingen en kranten betreffende de eed en zijn
dissertatie De eed ter beslissing van het geding, 1907-1910.
1 pak

8-11

Aantekeningen en stellingen over juridische onderwerpen, z.d.
4 delen

12

Kopieën van twee twistgedingen voor het Ambtenarengericht te
Arnhem, 1946.
2 stukken

13

Beknopt verslag van de gecombineerde vergadering van de
Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen en de
Calvinistische Juristenvereniging, 1950.
1 stuk

14

Brochures en kranten, 1937-1957.
1 pak
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