Dr. Mollerplein
Tussen Pastoor van Besouwplein en Nieuwe
Nieuwstraat.
Hendrik Willem Evert Moller wordt geboren in
Amsterdam op 8 november 1869 en overlijdt te
Tilburg op 6 december 1940 Hij is een Nederlands wetenschapper en politicus.
Zijn ouders zijn Evert Möller, opzichter in de
bouw, makelaar en aannemer, en Alida Bruine
de Bruin. Hij heeft drie broers, waarvan er twee
jong overleden, en vijf zusters. Op 10 juli 1902
treedt hij in Amsterdam in het huwelijk met
Alice Elisa Theonia Bourgonjon. Van zijn oorspronkelijke achternaam (Möller) 'vergeet' hij
consequent de umlaut, waardoor hij als Moller
door het leven gaat.
Hendrik Mollers middelbare opleiding volgt hij
vanaf 1889 aan het Latijns seminarie (van
de Jezuïten) te Culemborg. Daarna volgt hij een
wijsgerige en natuurwetenschappelijke studie
te Velp en Oudenbosch (bij de Jezuïeten), tot
1900. Zijn universitaire studie letteren volgt hij
aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1900 tot 24 januari 1907, waar hij ook
promoveert.
Politiek en onderwijs
Moller behoort tot de progressievere vleugel
van de RKSP, en is onderwijswoordvoerder van
de Tweede Kamerfractie van deze partij. Hij
houdt zich ook bezig met ambtenarenzaken en
koloniale zaken.
Hendrik Moller interpelleert in 1926 minister De Geer over de classificatie van de gemeenten, zoals die was neergelegd in het Bezoldigingsbesluit voor Burgerlijke Ambtenaren.
In 1926 stemt hij en Veraart als enigen van hun
fractie tegen een wetsvoorstel tot verlaging
van de successierechten. Hij behoort in 1926
tot de vijf katholieken die tegen het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag
met België stemmen, en verdedigt in 1934 namens de minderheid van zijn fractie de door

minister Marchant voorgestelde spellingsvereenvoudiging. Voorts behoort hij in 1935 tot de
minderheid van zijn fractie die tegen een
(onaanvaardbaar verklaard, en aangenomen)
amendement-Suring stemt over beperking van
de bevoegdheid van de regering om in te grijpen in ambtenarensalarissen. Hij is lijstaanvoerder voor de RKSP tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 1937 in de kieskring Tilburg.
Daarnaast is hij een belangrijk organisator op
onderwijsgebied, onder andere als voorzitter
van 'Ons Middelbaar Onderwijs' in Brabant.
Moller geeft diverse studies uit op letterkundig
gebied, bijvoorbeeld over Vondel.
Reeds in 1918 propagandeert hij in Boxtel de
oprichting van een middelbare handels dagschool voor zowel jongens als meisjes.
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