De genealogie van de familie Daalmeijer
Sinds enige jaren ben ik bezig alle genealogische gegevens over de familie Daalmeijer te
verzamelen. Omdat het niet zo'n veel voorkomende naam is in Nederland probeer ik alle
takken van de families in kaart te brengen. Inmiddels heb ik veel archieven bezocht en daar
veel gegevens verzameld. Deze heb ik aangevuld met alles wat ik op het internet gevonden
heb en af en toe nog vind. Mocht u nog aanvullingen hebben, ook in de vorm van foto's,
anekdotes o.i.d. houd ik mij van harte aanbevolen.
De naam Daalmeijer is in de loop der tijd op verschillende manieren gespeld. Zo heb ik
gevonden: Daalmeijer, Dalmeijer, Dallmeijer, Dahlmeijer, Daelmeijer, Daalmijer, Daalmeyer,
Dollmeijer enz. De namen werden ook door elkaar gebruikt, zo zijn er gezinnen waar de
kinderen verschillend gespelde achternamen hebben. Op de site van het Meertens Instituut
staat het volgende over de "meier-namen": "De oorsprong van deze meijer-namen ligt in
Noordwest-Duitsland. Boerenzonen uit deze streek zochten in de 18de en 19de eeuw hun heil
in het economisch aantrekkelijke Nederland, waardoor zij bovendien konden ontsnappen aan
de dienstplicht onder een heerschappij die zij niet steunden. De -meijer-namen gaan terug op
families die 'maiers'; waren, dat wil zeggen beheerders of pachters, van de boerderijen die in
het eerste deel van de familienaam zijn genoemd. Ook de sporen van andere -meijer-namen
leiden veelal naar de omgeving van Osnabrück of Hannover."
Voor zover ik nu heb kunnen nagaan komen de Daalmeijers vooral uit het westen van
Duitsland, ruwweg uit het gebied Osnabrück, Kassel en Keulen. Vervolgonderzoek in
Duitsland is tot op heden niet gebeurd. De eerste vermelding van de naam Daalmeijer in
Nederland heb ik gevonden in het Poortersboek van Amsterdam waar vermeld staat: Harmen
Janse Daelmeijer, bakker uit Rijmslo, (waarschijnlijk Riemsloh, Duitsland) op 29 mei 1660.
Volgens de Volkstelling 1947 kwam de naam Daalmeijer vooral voor in het westen van
Nederland, klik hier voor een overzicht.(Bron: Meertens Instituut)
De grootste takken zijn:
Jan Daalmeijer, trouwde in 1686 in Den Haag, hij kwam uit "het land van Marck"

(waarschijnlijk werd hier bedoeld het graafschap Marck ten zuiden van Düsseldorf). Hij kreeg
verschillende kinderen waarvan zoon Jan in 1727 vertrok naar Amersfoort, nakomelingen van
hem in Amersfoort, Utrecht e.o. en Amsterdam.
Conrad Dallmeijer, onduidelijk is of hijzelf in Nederland gewoond heeft, maar zijn zoon
Johan Henrich Dallmeijer trouwde in 1813 in Schiedam. Hij heeft zijn naam gewijzigd in
Daalmeijer, de spelling Dallmeijer komt verder niet meer voor. Dit was de tak van de
branders en distilleerders, waar later de jeneverstokerij Daalmeyer uit voorkwam. Hieronder
een oude foto van de fabriek in Schiedam.

(met dank aan familie Peeters-Daalmeijer)

Hendrik Daalmeijer, onduidelijk is of hijzelf in Nederland gewoond heeft, maar drie zoons
van hem trouwden in Amsterdam in de periode1760-1773. Alle drie zoons kregen kinderen
maar alleen van Hendrik Mattheus zijn nu nog nakomelingen, zij verhuisden naar Jisp,
Purmerend, Monnickendam en weer terug naar Amsterdam.
Marcus Marcusson Daalmeijer, kwam uit Altenvoerde en trouwde rond 1730 in Amsterdam.
Van hem zijn nog maar enkele nakomelingen in leven.
Van deze vier personen is hier de genealogie te vinden. Tenslotte zijn er nog verscheidene
kleinere takken die mogelijk na verder onderzoek nog ergens bij ondergebracht kunnen
worden. Vooral in Amsterdam dook er in de achttiende eeuw nog weleens een Daalmeijer op.

