
Erens, Dr. Alphons. - Directeur der N. V. Ma.astriehtsche
Spijker & Draadiiagelfabrick v/h Thomas Regout & Co. —
Geb. 26 April 1859 te Valkenburg. - Vader: Gerardus
Erens; Moeder: Barbara Schetters. - Geh. te Aken met
Caroline De-
den. - Kinde-
ren: Frits, geb.
18 Maart 1897,
ingenieur en Ca-
rola, geb. 22

September
1900. - Dr. E.
bezocht het
Bisschoppelijk

College te Weert
en liet zich
daarna inschrij-
ven als student
aan de Leuven-
sche Hoogesch.
-In 1889 pro-
moveerde hij
op proefschrift
getiteld „Notcs
sur les Roches i
cristallines re-
cueillies dans
les depots de
transport du
Limbourg Hol-
landais''. - De
geologie en aanverwante wetenschappen hadden dermate
zijn belangstelling, dat hij ten aanzien daarvan herhaal-
delijk van zich deed spreken. - Van zijn hand verscheen:
Recherches sur les Formations diluviennes dn Sud des
Pays-Bas 1891 (Archives Teyler 1891), en een voordracht
over de jongste Tertiaire gronden in Limburg op de Alge-
meene Vergadering van het derde natuur- en scheikundig
congres gehouden te Utrecht in 1891. - In 1892 verscheen
van° zijn hand: „Le courant Normamio-Bretoii de l'
Époque glaciaire et Ie Transport des roches originaires des
Cötes occidentales de la France jusqu'au Sud des Pays-
Bas 1892 (Archives Teyler 1892), verder Observations de



la Oligocène supérieur du Limbourg 1895; Compte-rendu
de la Session extraordinaire de la Société beige de geologie,
paléontologie et hydrologie de Bruxelles 1896. - In 1894
werd E. benoemd tot burgemeester van Valkenburg en in
1900 als zoodanig van Houthem-St. Gerlach. - Op 22 Mei
1895 werd Dr. E. benoemd tot ridder in de orde van Oranje
Nassau. — In 1904 werd hij met alg. stemmen benoemd tot
voorz. van den Raad van Bestuur der N.V. Maastrichtsche
Spijker- en Draadnagelfabriek, een betrekking die hij nog
waarneemt. — In 1911 werd Dr. E. tevens benoemd tot dir.
van voornoemde vennootschap, een post die ook thans nog
door hem wordt waargenomen. - Zijn collectie kristal-
lijnen zwervelingen kan als een unicum worden be-
schouwd. Zij zijn afkomstig uit Zweden, Noorwegen,
Frankrijk (Vogezen, Normandië en Bretagne), België,
Luxemburg, Eifel, Rijnprovincie en de kust van Enge-
land aan het Nauw van Calais, en omvat honderden
erratische steenen die alle met het moedergesteente ver-
geleken zijn. — Kasteel Strabeek, Houthem (Limb.).


