
Toontje Sprenger, Aletta Jacobs van Land van Heusden en Altena 

 

Toontje Sprenger was dè Aletta Jacobs van het Land van Heusden en Altena. Als eerste vrouw werd ze in 1939 
gekozen tot gemeenteraadslid in de regio. Haar moeder droeg dezelfde voornaam als Aletta Jacobs, de eerste 
vrouwelijke student op een universiteit en later strijdster voor het vrouwenkiesrecht.  

 

Wie is Toontje Sprenger? Antonia Hectoria Otje Sprenger (18 november 1872 – 21 januari 1947) wordt geboren als 
kind van Johannes Elize Sprenger en Aletta Adriana van Drongelen. Ze wordt gedoopt op 22 december. De toch wat 
wonderlijke doopnaam Hectorina krijgt ze van haar grootvader Antonie Hector, de naam Otje van haar grootmoeder. 
Het echtpaar Sprenger-van Drongelen krijgt 12 kinderen, waarvan er drie op jonge leeftijd overlijden.  

De grootvader van Toontje Sprenger is veearts en wordt geboren in Duitsland. Hij huwt echter in 1832 met Otje 
Rombout uit Sleeuwijk. De vader van Toontje, Johannes Elize huwt in 1869. Waarschijnlijk is hij dan sinds enige jaren 
eigenaar van het veerhuis aan de voet van het veer Sleeuwijk-Gorinchem. Deze belangrijke noord-zuid ader van 
Nederland passeert hier de rivier de Merwede en het café pal tegenover het voetveer heeft over klandizie niet te 
klagen. Voordat Sprenger het café betrekt, is het logement in handen van Johannes van ‟t Sant die in oktober 1864 
overlijdt.  

Het pand staat aan de dijk en heeft grote toogkelders in het onderhuis. Het is een groot en statig pand. Achter de 
ramen van de gelagkamer heeft men goed uitzicht op de Sleeuwijkse haven en het veer naar Gorinchem. Het 
veerhuis wordt in 1899 door de Algemene Nederlandse wielrijdersbond als Bondshotel aangewezen, zodat het 
landelijke bekendheid krijgt. Bij het logement hoort ook een stalhouderij voor begrafenissen en bruiloften. Het lijkt erop 
dat er sprake is een goed lopend bedrijf, zodat enige welstand verwacht mag worden.  

Betekent dit dat de dochters Sprenger de kans kregen te studeren? Aletta Jacobs, geboren in 1854, is pas de eerste 
vrouw in Nederland die een HBS bezocht, later gevolgd door de universiteit. Toontje bezoekt in elk geval niet de 
meest nabijgelegen scholen in Gorinchem. Niet het gymnasium, maar ook niet de HBS. Misschien bezoekt ze een 
kostschool elders. Nadat vader Sprenger is overleden, wordt het café overgenomen door Toontje, haar jongere zus 
Bet en jongste broer Jo. Alledrie blijven zij hun leven lang ongehuwd.  

Als in 1898 Commissaris van de Koningin Van Voorst tot Voorst een bezoek brengt aan de gemeente De Werken laat 
hij zich met een rijtuig van Sprenger uit Sleeuwijk ophalen bij hotel Van Andel te Gorinchem. Hij wordt bij het veer 
afgehaald door de burgemeester en te voet gaan ze naar het raadhuis dat vrijwel naast café Sprenger staat. Het 
raadhuis wordt echter bewoond door de secretaris, zodat de Commissaris voor overleg met burgemeester en 
wethouders verhuist naar een kamer in de herberg van Sprenger.  

Ook in 1902 en 1906 herhaalt zich hetzelfde ritueel tijdens de bezoeken van de Commissaris. Steeds maakt hij 
gebruik van het rijtuig van Sprenger en de herberg voor de gesprekken die gevoerd worden. Overigens zijn het niet de 
enige zakelijke gesprekken die in het café van Sprenger gevoerd worden. Het waterschap „Polder Sleeuwijk‟ 
vergadert er regelmatig.  

Rond 1920 reist Gijs Couvee van Gorinchem van Werkendam. Hij schrijft daarover als volgt; “Onze komst is van 
tevoren aangekondigd en van Werkendam uit heeft café- en stalhouder Sprenger opdracht ontvangen met een rijtuig 
gereed te staan. Op de kade zien we dan ook de oude vigilante met een oud paard en op de bok een struise vrouw, 
Betje Sprenger (een zus van Toontje). Het had ook Betje‟s broer kunnen zijn, die niet altijd vrij van sterke drank is”. 
Niet echt een compliment voor de jongste broer van Toontje Sprenger. Bij de familie Sprenger woont overigens ook 
een dienstbode in, Anna van de Koppel. Op 1 juni 1939 is het feest in huize Sprenger, de dienstbode viert dan haar 
25-jarig dienstverband. Gezien het lange dienstverband mag je verwachten dat ze er met plezier gewerkt heeft. In het 
Gorinchemsch Nieuwsblad van 9 juni 1939 wordt verslag gedaan van de feestelijkheden. “Bij de herdenking van dit 
zeldzame feit mocht zij groote belangstelling ontvangen, vele bloemstukken en cadeaux vielen haar ten deel. Door de 
fanfare Wilhelmina werd haar een serenade gebracht. Aldien tijd dat zij bij deze famiilie in dienstbetrekking is 
geweest, heeft zij zich doen kennen als een eerlijke en trouwe dienstbode, met arbeidslust bezield”. Overigens heeft 
de familie Sprenger nog minimaal één extra dienstbode, Hanna Boot.  



 

In dezelfde periode van het feest ter ere van de 25-jarige dienstbetrekking van Anna van de Koppel worden de 
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de gemeente De Werken is dat op maandag 12 juni 1939. In het 
Gorinchems Nieuwsblad van 12 mei 1939 worden de kieslijsten gepubliceerd. „Lijsttrekker‟ is M. Sigmond, een broer 
van de Arie Sigmond, burgemeester van Werkendam en De Werken van 1913-1923. Toontje Sprenger is als tweede 
geplaatst, op nummer drie staat P.D. Waltheer. Toontje Sprenger wordt overigens aangeduid als mej. A.H.O. 
Sprenger, terwijl ze dan toch al de respectabele leeftijd van 67 jaar heeft.  

Zij is kandidate voor de Liberale staatspartij „de Vrijheidsbond‟. De Liberale Staatspartij (LSP) ontstond in 1921 toen 
de Liberale Unie, de bond van Vrije Liberalen en enkele kleinere liberale partijen samengingen. Officieel voerde de 
partij tot 1937 de naam De Vrijheidsbond. De LSP ging in 1946 op in de Partij van de Vrijheid, daaruit ontstond in 
1948 de VVD. De partij werd gezien als een deftige, burgerlijke partij. Wekt de kandidatuur van een vrouw in de toch 
behoudende streek het Land van Heusden en Altena nog enige beroering? Ze wordt raadslid in de gemeente De 
Werken en Sleeuwijk. De Werken is een tweelingdorp van het streng kerkelijke Werkendam, Sleeuwijk is altijd al 
minder streng in de leer geweest. In 1919 krijgen vrouwen actief kiesrecht, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
datzelfde jaar kunnen ze zich voor het eerst kandidaat stellen. In dat jaar worden er 88 vrouwen tot raadslid gekozen, 
o.a. in Dordrecht. In het christelijke Kerkwijk wordt al in 1923 voor de Christelijke Historische Unie Aletta van 
Latestein-van Voorthuizen tot raadslid gekozen.  

Zij is niet alleen het eerste vrouwelijke raadslid in het christelijke Kerkwijk, maar in de hele Bommelerwaard. Truus 
Smulders-Beliën wordt in april 1946 de eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland in de gemeene Oost-, West- 
en Middelbeers. Vrouwen hebben in die tijd dus zeker nog een uitzonderingspositie. Het enige dat duidt op het 
bijzondere karakter van de verkiezing van Toontje Sprenger is een vermelding van haar verkiezing in het 
Gorinchemsch Nieuwsblad op 7 juli 1939. “Mej. A.H.O. Sprenger alhier zal als eerste vrouw in het Land van Heusden 
en Altena zitting nemen als lid van den gemeenteraad alhier”.  

Het Nieuwsblad het Land van Heusden en Altena uit die periode is niet bewaard gebleven. In de Banier, voorloper 
van het landelijk Reformatorisch dagblad, wordt haar verkiezing op 13 juni 1939 gemeld, wel worden de initialen 
verkeerd geschreven als mej. H.A.O. Sprenger. Overigens zijn er anno 2005 Sleeuwijkers die nog weten te vertellen 
dat een ieder die de stem uitbracht op haar een rijksdaalder kreeg. Na de verkiezing op 12 juni blijft het even stil rond 
de nieuwe raadsleden. Pas op 5 september 1939 wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Dan krijgt Toontje Sprenger 
overigens wel direct een bijzondere rol toebedeeld. Ze mag de raad voorzitten. Burgemeester Beukenkamp is 
namelijk in die periode ziek en moet vervangen worden. Krachtens artikel 84 van de gemeentewet mag zij als oudste 
raadslid (67 jaar) de raad dan voorzitten. Ze wordt in de raadsnotulen wel consequent voorzitster genoemd. Als eerste 
mag ze zelf de eed afleggen. “De voorzitster legt eerst in eigen handen af, de eeden bedoeld bij art. 45 der 
Gemeentewet (zuiveringseed en ambtseed)”.  

In dezelfde vergadering worden ook K.C. de Boon en H.N. van Arkel benoemd tot wethouder. Het Gorinchemsch 
Nieuwsblad schrijft er uitgebreid over. Toontje Sprenger spreekt de raad toe na de beëdiging: “Dat wij ons naar dezen 
eed zullen gedragen en steeds de belangen van de gemeente De Werken en Sleeuwijk enh aar ingezetenen naar ons 
beste weten zullen behartigen”. Ook de wethouders worden door haar gewezen op het opkomen voor de belangen 



van de gemeente. In de daarop volgende raadsvergaderingen komt Toontje Sprenger niet aan het woord. Tot de 
vergadering van 22 februari 1940.  

 

Dan wordt burgemeester J. de Bruijne geïnstalleerd als opvolger van burgemeester Beukenkamp. Als oudste raadslid 
mag ze dan opnieuw het woord voeren en De Bruijne welkom heten namens de raad. “U kunt ervan verzekerd zijn, 
burgemeester, dat het oprecht verlangen is van den gemeenteraad, om met U op de meest aangename wijze samen 
te werken”. Na de installatie van De Bruijne breekt al snel de Tweede Wereldoorlog uit. De raad komt daarna nog zes 
maal bijeen, voor het laatste op 15 augustus 1941. Per 1 september worden de gemeenteraden ontbonden door de 
Duitse bezetter. Zo wordt de politieke carrière van Toontje Sprenger voortijdig geblokkeerd.  

Pas op 4 januari 1946 komt de gemeenteraad van De Werken en Sleeuwijk voor de eerste maal opnieuw bijeen. 
Toontje Sprenger is er dan niet meer bij. Vond ze zich zelf toen te oud? Ze is dan immers al 73 jaar. Een jaar later, op 
21 januari 1947 overlijdt ze. Haar overlijden wordt aangegeven door Willem van Andel, landbouwer. Op de 
overlijdensakte staat: 74 jaar, zonder beroep. Haar broer Jo Sprenger zet het café nog enkele jaren voort alvorens het 
over te doen aan Van de Berg. Door de komst van de Merwedebrug in 1961 en het staken van het veer Gorinchem-
Sleeuwijk, verliest het café een groot deel van zijn klandizie en sluit haar deuren. De laatste jaren is in het pand 
kapsalon Koff gevestigd.  

Begin jaren zeventig wordt het eens zo statige pand gesloopt en raakt de naam Sprenger in de vergetelheid. Een 
Toontje Sprengerstraat zou kunnen voorkomen dat de naam van deze eerste politica van het Land van Heusden en 
Altena voorgoed wordt vergeten. Helaas bleek ondanks naspeuringen weinig te achterhalen van Toontje Sprenger 
zelf of haar politieke ambities, ook oudere Sleeuwijkers konden weinig vertellen over haar.  

Misschien zijn er mensen die na het lezen van dit verhaal nog wel iets weten over haar. De schrijver is er zeer in 
geïnteresseerd. Bronnen: -Gorinchemsch Nieuwsblad 1939-1940 -Dagblad de Banier van 1939 -Raadsnotulen van de 
gemeente De Werken en Sleeuwijk van 1939 en 1940 -Sleeuwijk in oude ansichten door Nol Dekker -Sleeuwijk in 
oude foto‟s van Arie Vink jr. -Sleeuwijk, een dorp aan de Merwede van J. van de Pol -Genealogische gegevens van 
Martin Boot -www.iiav.nl -www.parlement.com  

 


