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AUVERGNE

Frankrijk is voor Nederlanders vakantieland nummer é é n . Wij zijn overal te vinden en zeker in dat grote vulkanenland Auvergne hebben wij onze favoriete stekjes. Aangetrokken door de geweldige natuur, de nog onbedaarlijke
stilte, het eigen karakter van de lang geïsoleerd gebleven bevolking, die in de rustieke plaatsjes zijn weerslag heeft,
en door de mogelijkheden voor zaken als vissen, wandelen, ski nordique, zweefvliegen, om maar iets te noemen,
gaan wij met tentjes of tenten, campers of caravans Auvergne te lijf. Voor de geologisch g e ï n t e r e s s e e r d e n zijn er
talloze kansen om via het vulkanisme de aarde diep in de keel te kijken.
En over deze kansen gaan we het in dit themanummer hebben.
O p de aspiraties van de toeristen van allerlei pluimage is door de regionale toeristenindustrie voortvarend ingehaakt. Ook in de boekwinkels is het aanbod Auvergne-gericht: met de culinaire onderwerpen vooraan liggen daar
de boeken over het Auvergniaanse patrimonium, over de steden en de dorpen, de geschiedenis en de ambachten,
de watervallen, bloemen en dieren. Geologische boeken zijn sterk in de minderheid, maar toch zijn ze er wel.
De serie van Masson, die vanaf de jaren '70 in de bekende rode boekjes van hoog formaat successievelijk de
geologie van heel Frankrijk heeft behandeld, heeft ook voor Auvergne en omringende gebieden uitstekende gidsen
geleverd. Hoe uitstekend en alomvattend deze Guides G é o l o g i q u e s Régionaux ook zijn, ze hebben é é n manco:
er staan geen kleurenfoto's in (en ze zijn nog in het Frans ook). Het fotowerk erin is ü b e r h a u p t niet erg geschikt om
het verlangen te prikkelen de vulkanen en hun omgeving te bezoeken. Daar moest G e a hoognodig iets aan doen.
Al in 1975 maakten we het Massif Central-nummer. In 28 pagina's werd het nodige gezegd over héél het gebied,
20 kleine kleurenfoto's waren destijds het maximum, de oplaag was bescheiden, maar de vraag bleek enorm.
Nu is er dit nieuwe themanummer, maar wel speciaal over de geologische krent in de Auvergniaanse pap: niet over
de bloemenrijkdom in de voorzomer of de roofvogels in de lucht, maar over de vulkanische landschappen; niet
over de mineralen van het Massif Central, maar over de vulkanische gesteenten.
De gegevens zijn verzameld in de loop van tientallen jaren. Dat heeft z'n voor en z'n tegen. Auvergne is wel een
land van traditie, maar toch is er in dertig jaar wel wat veranderd. Het is dan ook niet uitgesloten dat de situatie
intussen wat anders is dan beschreven. Een parkeerterrein of een garage kan zomaar een uniek voorkomen
destrueren en bulldozers in een slakkenkegel kunnen er ook wat van. De veelheid van foto's en beschrijvingen is
een garantie dat er toch veel te genieten overblijft. In ieder geval zijn de wegnummers volgens de recente Michelinatlas (France, Atlas routier et touristique, 2001). Deze, of een andere goede kaart met schaal van minstens
1:200.000, hebt u toch wel paraat?
Behalve de drie auteurs op de voorgrond zijn er adviseurs tussen de coulissen doende geweest. Dr. C . Maijer en
drs. F.F. Beunk hebben steun verleend, om hiaten in kennis op te vangen en uitglijders in de tekst te voorkomen.
Het Instituut voor Aardwetenschappen Universiteit Utrecht liet ons beschikken over gesteenten en slijpplaatjes
voor het vulkanische-gesteentenverhaal. Zij worden van harte bedankt.
De lezer wordt goede reis gewenst door ons prachtige Auvergne. Ziet u minder dan hier beschreven is, of juist
meer, stuur daarvan dan bericht aan de redactie, liefst met foto. Dan maken we er weer een nieuw verhaal van.

Joke Stemvers-van Bemmel
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