
Dénis, Ir. Henri Léonard Barthélémi. Civiel-Ingenieur.
- Geb. 28 Aug. 1.896 te 's-Gravenhage. - Vader: Henri
GidéonCato Dénis, notaris te 's-Gravenhage, Oud-Luitnt.
Kolonel K.N.T.L.; Moeder, Marie van der Maden. -

___, 6 Augustus 1932
te 's-Gravenhage
gehuwd met
Kitty Meertens.
- Kinderen: Ro-
bert Harry; geb'.
16 April 1936 te
's-Gravenhage. -
D. genoot lager
onderwijs te Ba-
tavia en bezocht
in Holland de H.
B.S.aandeStad-
hotiderslaan te
's-Gravenhage. -
Na den mobili-
satietij d studeer-
de hij aan de
Technische Hoo-
geschool te Delft
en hij behaalde
daar in 1926 zijn
diploma Civiel-
ingenieur. Ver-
volgens kreeg hij
een aanstelling
als ingenieur bij

de Artillerie-Inrichtingen aan de Hembrug. Daarna ging
hij over naar „Werkspoor" te Amsterdam, afd. Brug-
genbouw en werd in 1929 bij de Bataafsche Import Maat-
schappij aangesteld voor de Afdeeling Asfaltwegen en
later Techn. dienst. - In 1931 vestigde D. zich te 's-Gra-
venhage met een Architecten- en Ingenieurs-Bureau
(de eerste vier jaren in associatie en daarna zelfstandig
met het Ingenieurs-Bureau Ir. H. Dénis). - In den loop
der jaren werden naar ontwerp en onder de Directie-
leiding dezer Bureaux gebouwd o.a. het RiOxyThea-
ter, het Rembrandt-Theater en het Capitol-Tbeater te
's-Gravenhage, verder villa's, o.a. te Doorwerthen Scbe-
veningen, terwijl vele verbouwingen tot stand kwamen,
benevens de bouw van drie tribune's op het Sportterrein
Houtrust. — D. was vroeger een zeer populair voetballer
en maakte in totaal 56 maal deel uit van het Ned. Elftal.
- Op 8-jarigen leeftijd was hij met voetballen in Indië
begonnen. In Nederland werd hij lid van de toen bekende
Duinoordsche Voetbal Vereeniging, doch een jaar later
ging hij reeds over naar H(oudt) B(raef) S(tant). Voor deze
club speelde hij van 1912-1931 in het eerste elftal. - D.
was ook circa 35 maal aanvoerder van het Ned. Elftal.
Zijn eerste wedstrijd was tegen Zweden in 1919 in het
Stadion te Amsterdam en hij besloot de reeks in 1930 met
den wedstrijd tegen de Belgen, te Antwerpen. De prettig-
ste herinnering heeft hij, naast de wedstrijden tegen. Bel-
gië, aan die van het Ned. Elftal tijdens de Olympische



Spelen in 1924 te Parijs. - D. nam aan drie Olympiades
deel en legde in 1928 te Amsterdam den zgn. Olympischen
Eed af. - Hij bekleedde tevens enkele bestuursfuncties
in de voetbal wereld. Zoo was hij Bestuurslid van „De
Zwaluwen" en is hij Eerelid van den Kon. Ned. Voetbal-
bond en van zijn Vereeniging H.B.S., waarvan hij tevens
2e Voorzitter is. - Als speler van het Ned. Elftal maakte D.
in den loop der jaren tal van reizen door Europa. Voorts
maakte hij studiereizen naar Frankrijk en Duitschland
en beoefende wintersport in Oostenrijk en Zwitserland.
Behalve voetbal speelde D. gaarne tennis en hij is een
liefhebber van skiloopen en andere wintersporten. - Ka-
naalweg l, Scheveningen, 's-Gravenhage.


