
STRAATNAMEN IN PRINCENHAGE: DOMINEE 

COOLSMASTRAAT 

Onder de bezielende leiding van Rinie Maas en dankzij de 

volhardende inzet van de Dorpsraad is die er gekomen, de Dominee 

Coolsmastraat, zijstraat van de Wethouder van Haperenstraat. Op 22 

juni 2006 werd de straat officieel geopend door wethouder Marja 

Heerkens, in bijzijn van dochter Ineke Lolcama-Coolsma, 

familieleden en de  kleinkinderen Floor en Peter Coolsma. 

Dominee Herman Coolsma 

Herman Coolsma werd als zoon van een predikant op 8 oktober 1909 

geboren in Dubbeldam. Kort daarna vertrok het gezin naar het 

noorden, waar Herman Coolsma in Groningen zou gaan studeren en 

hij ook zijn toekomstige vrouw Joos Miedendorp ontmoette. In 1935 

werd hij aangesteld als predikant in Zundert. Drie jaar later volgde 

zijn benoeming in Princenhage, alwaar het echtpaar Coolsma met hun 

dochter Ineke in de pastorie van de Johanneskerk (Dreef  7) ging 

wonen. In Princenhage werden Jan Willem, Marianna en Chris 

geboren. In de oorlogsjaren bleek de onafhankelijke en onverzettelijke 

houding van dominee Coolsma. In die jaren ving hij meer dan veertig 

mensen op in de pastorie om ze vervolgens naar veiliger oorden 

verder te helpen. Dat opvangen was echter gevaarlijk en risicovol, er 

waren immers ook Duitse officieren ingekwartierd in de pastorie, 

omdat een van de kamers was ingevorderd als ‘Krankenrevier’, 

verpleeg- en behandelkamer voor zieke Duitse militairen. Na de 

oorlog heeft dominee Coolsma als parttime-gevangenispredikant o.a. 

‘de Drie van Breda’ bezocht, te weten de wegens oorlogsmisdaden tot 

levenslang veroordeelde Aus der Funten, Fischer en Kotalla. Daar 

stond het wrange gegeven tegenover dat zijn eigen broer in Vught 

door de Duitsers was gefusilleerd. Mevrouw Coolsma was meer dan 

25 jaar leidster van de Hervormde Vrouwenbeweging, die haar 



wekelijkse bijeenkomsten had in Villa Wilhelmina aan de Haagweg, 

destijds eigendom van de Hervormde Gemeente. 

29 Jaar in Princenhage 

Vanaf 1938 tot 1967 was Herman Coolsma, die bekend stond als een 

vriendelijke en beminnelijke man, dominee in Princenhage. In 1967 

werd de Marcuskerk zijn ambtskerk en verhuisde het gezin naar de 

Nieuwe Boschstraat 24. Op 8 juli 1996 overleed ds. Herman Coolsma 

in de leeftijd van 87 jaar. 

       Helma Raaijmakers 


