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Dommer van
Poldersveldt,
Gustaaf
(Amsterdam, 23 juli 1817 – Bonn, 17 mei
1862), katholiek politicus

Jonkheer Gustaaf Eugenius Gijsbert Constant Karel Dommer van
Poldersveldt was een vooraanstaand
negentiende-eeuwse katholiek en
Nijmeegse parlementariër in de
Tweede Kamer. Hij was een zoon
van jonkheer Gijsbert Jan Dommer
van Poldersveldt, heer van Poldersveldt (1786-1844), en Marie Victoire
Jacqueline Stroobant van Terbrugge
(1795-1864). Zijn vader, landeigenaar en houtvester in Gelderland,
werd bij Koninklijk Besluit van 16
december 1818 ingelijfd in de Nederlandse adel. Als jonge edelman
nam Gustaaf in 1833 dienst bij de

cavalerie, waar hij in 1840 eervol
ontslag kreeg vanwege zijn voorgenomen huwelijk met jonkvrouw
Louisa Cornelia Paulina Clasina
van Rijckevorsel (1811-1874), met
wie hij een zoon, later lid van Gedeputeerde staten van Gelderland,
en drie dochters kreeg. Hij vestigde
zich op een landgoed in Ubbergen
en wijdde zich er aan de landbouw.
In 1848 werd hij in het kiesdistrict
Nijmegen verkozen tot lid van de
Tweede Kamer. In die hoedanigheid
werd hij vijfmaal herkozen en zo
bleef hij parlementslid tot zijn dood
in 1862.
In de Tweede Kamer was hij een
tamelijk actief lid, dat zich uitsprak
over onder meer accijnzen, onderwijs, militaire aangelegenheden en
waterstaat. Hij stond bekend als
conservatief en katholiek, maar niet
als ‘pur sang papo-liberaal’. In 1860
behoorde hij tot een meerderheid
die tegen de begroting van Koloniën van de conservatieve minister
Rochussen stemde. Opmerkelijk is
zijn stem, in datzelfde jaar, tegen
het wetsontwerp over aanleg van
spoorwegen door de staat. Zijn eigen broer Frans (Jonkheer F.A.J.
Dommer van Poldersveldt, 18201871, burgemeester van Ubbergen
vanaf 1857 en lid van Provinciale
staten van Gelderland vanaf 1853)
zette zich juist in voor de aanleg van
spoorwegen, als lid van de Nijmeegsche spoorwegcommissie in 1860.
Na zijn overlijden op 44-jarige
leeftijd is Gustaaf Dommer van Poldersveldt op 23 mei 1862 begraven
in het familiegraf in Beek-Ubbergen. Op zijn bidprentje wordt hij
omschreven als ‘een braaf en menschlievend man, eerbaar van gelaat,
zedig van gedrag, innemend in zijne
gesprekken, van jongs af in deugden
geoefend: een voorbeeld voor de
geloovigen in woorden en omgang,
in liefde en trouw’. Bij Nijmeegs
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raadbesluit van 9 september 1899
werden een deel van de Oude Daalscheweg, een nieuwe weg tussen de
Oude Daalscheweg en de Fortstraat,
alsmede de Fortweg in NijmegenOost omgedoopt tot Dommer van
Poldersveldtweg. De Jan Dommer
van Poldersveldtweg te Ubbergen is
genoemd naar een neef van Gustaaf
(de zoon van zijn broer Frans), die
burgemeester van Ubbergen was in
de jaren 1883-1917. Gustaafs eigen
zoon Gijsbert werd burgemeester
van Groesbeek (1874-1881) en later
gedeputeerde van Gelderland. Met
het overlijden van zijn achterkleindochter stierf het geslacht Dommer
van Poldersveldt in 1991 uit. VH
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