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.prijsuitreiking

Escherprijs voor  
Lydian Boschman

Lydian Boschman van de Universiteit Utrecht heeft de Escherprijs gekregen voor de beste 
aardwetenschappelijke masterscriptie van 2013. De prijs is op 9 april j.l. uitgereikt op NAC12 – het 
Nederlands Aardwetenschappelijk Congres. Een week voor de uitreiking sprak Geo.brief met haar.

90 miljoen jaar oude vulkanische gesteenten op Aruba, hier in direct contact met Pleistocene rifkalken. Het vulkanisme van 90 Ma betekende het ontstaan 
van de benedenwindse eilanden.
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Amper twee minuten ben ik binnen, of de 
Nederlandse Antillen schuiven al heen en 
weer op het computerscherm van Lydian 
Boschman. “Kijk”, zegt ze, kennelijk op 
het punt staand om me iets aan te wijzen. 
“Of wacht, wil je eigenlijk koffie?” Het 
typeert Boschmans enthousiasme voor het 
masteronderzoek dat ze vorig jaar afrondde. 
“Ja, ik vond het heel erg leuk om te doen”, 
beaamt ze lachend.

Scherventektoniek
Het onderzoek waar Boschman de prijs mee 
in de wacht sleepte laat zich misschien nog 
het beste beschrijven als ‘scherventektoniek’. 
De Nederlandse Antillen lagen ooit in de 
Stille Oceaan en zijn pas gedurende de 
afgelopen 130 miljoen jaar naar de Atlanti
sche Oceaan gedreven, zo liet ze zien in een 
zeer gedetailleerde visuele reconstructie 
van de tektonische geschiedenis van de 
Caribische plaat. Deze aardschol bestond 
uit ruim tien stukken, die nu eens aan 
elkaar vast bleven zitten en dan weer van 
elkaar af dreven, in wisselende combinaties. 
“Dat de eilandboog 130 miljoen jaar gele
den bij een veel groter systeem in de Stille 
Oceaan hoorde, werd al heel lang vermoed”, 
vertelt Boschman. “Dat bleek uit de samen 
stelling van het magma van vulkaanuitbar
stingen uit die tijd. Maar hoe de reis naar 
de Atlantische Oceaan precies verlopen was? 
Er waren wel schetsjes die aangaven waar 
de eilanden zich op bepaalde momenten 
waarschijnlijk bevonden hebben. Maar wat 
er tussen die snapshots in gebeurde, en of 
dat geometrisch gezien eigenlijk wel moge
lijk was, daar had nog nooit iemand zich 
mee bezig gehouden.”
Meestal wordt bij reconstructies van plaat
bewegingen gebruik gemaakt van de mag
netische eigenschappen van gesteenten op 
de oceaanbodem. Het aardmagneetveld is 
in de geschiedenis van de aarde tientallen 
keren met onregelmatige tussenpozen 

De locatie van de Nederlandse Antillen. Bovenwindse eilanden: Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 
benedenwindse eilanden: Aruba, Curacao, Bonaire.

omgedraaid, waarbij de magnetische Noord 
en Zuidpool van plaats wisselden. In vloei
baar gesteente richten de magnetische 
mineralen zich naar het magneetveld van 
de aarde. Zodra het gesteente stolt wordt 
het aardmagneetveld van dat moment dus 
als het ware in het gesteente ‘vastgevroren’. 
Het mantelgesteente dat in het midden 
van de oceaan uit de diepe aarde omhoog 
komt, is vloeibaar. Het stolt pas na verloop 
van tijd, terwijl het intussen opzij geduwd 
wordt door nieuw mantelmateriaal dat 

opwelt uit de Midoceanische rug. Op deze 
manier vormt zich op de oceaanbodem  
een afwisseling van magneetvelden, als 
een soort streepjescode van de tijd. Die 
‘streepjescode’ is belangrijke informatie 
om het pad van een plaat te reconstrueren. 
Boschman: “Op de Caribische Plaat ligt 
deze streepjescode echter bedolven onder 
een Large Igneous Provence – een kilometers 
dikke plak basalt, die 90 miljoen jaar gele
den in een periode van megavulkanisme  
is ontstaan. Vandaar dat mijn begeleider, 
Douwe van Hinsbergen, een andere metho
de moesten verzinnen om de geschiedenis 
van de aardplaten in deze regio vast te 
stellen.”

Aruba
Uit de vakliteratuur verzamelde Boschman 
alle beschikbare gegevens over breukbewe
gingen in de regio. Hoeveel verplaatsing was 
er vastgesteld langs welke breuk en op welk 
moment? Daarna kon het grote puzzelen 
beginnen. Boschman bracht haar resultaten 
samen in een filmpje (te zien op: https://
www.youtube.com/watch?v=pHePS3KjHVQ). 
Hierop zie je Noord en ZuidAmerika een 
stukje van elkaar af bewegen, waarna de 
Antillen tussen de continenten doorschui
ven. Vervolgens drijft ZuidAmerika weer 
een klein stukje terug naar het noorden, 
als om de doorgang weer af te sluiten.  

Lydian Boschman, geflankeerd door Hemmo Abels (links) en Johan Weijers (rechts), ontvangt de 
Escherprijs.
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Drie snapshots uit het reconstructiefilmpje, 40, 90 en 130 Ma geleden: het oudste moment en de 
momenten waarop de Beneden- en Bovenwindse eilanden ontstaan zijn.

In dezelfde periode ontdoet ZuidAmerika 
zich van Afrika, dat vervolgens naar het 
oosten beweegt. 
Is de puzzel van het Caribisch gebied met 
deze onderzoeksresultaten voorgoed op  
gelost? “Nee”, zegt Boschman. “Wat we 
gevonden hebben is een mogelijk scenario. 
Alle scherven van de plaat bewegen daarin 
volgens de beschikbare gegevens, en dat 
zonder dat er overlap of gaten tussen de 
stukken aardschol ontstaan op plekken waar 
dat niet mag volgens de basisregels van de 
plaattektoniek. Dat dat gelukt is, is al heel 
wat hoor!” De reconstructie kan wel als 
referentie dienen voor nieuwe onderzoeks
resultaten in de regio, denkt Boschman. 
Misschien vergemakkelijkt haar scenario 
de interpretatie van resultaten die op  
verschillende manieren uitgelegd kunnen  
worden – of misschien vertellen nieuwe 
resultaten juist wel dat er aanpassingen 
aan Boschmans model nodig zijn.
Hoewel er geen veldwerk bij het project 
hoorde, kwam Boschman per toeval toch op 
Aruba terecht. “Ik werd uitgenodigd voor 
een congres over de mogelijkheden van 
duurzame energie op de eilanden in het 
Caribisch gebied.” Daar had Boschmans 
onderzoek weliswaar niks mee te maken, 
maar om de congresgangers breed te infor
meren was er een middag over de geodyna
mica ingeroosterd. “En er zat een prachtige 
excursie bij”, zegt Boschman. Ze leerde in 
een paar dagen een hoop over hernieuwbare 
energie – met name geothermie is een veel  
belovende tak van sport in de vulkanische 
regio. Haar eigen onderzoek is waarschijn
lijk interessanter voor de bedrijven die  
fossiele energie uit de bodem halen: er zit 
veel olie aan de randen van de Caribische 
Plaat, en waar je dat het beste omhoog kan 
halen is natuurlijk afhankelijk van de geo
logische geschiedenis van het gebied. 

Promotie
Haar opgewektheid komt overigens niet uit 
de lucht vallen, vertelt Boschman halver
wege het gesprek. Sinds een paar dagen 
weet ze dat ze nog vier jaar verder kan,  
als tektoniekonderzoeker in Utrecht. “We 
hadden een voorstel geschreven voor de 
open competitie van NWO, en we zijn erdoor. 
Dus je treft me op een moment dat echt 
alles lukt en meezit.”
Voor dit nieuwe onderzoek gaan Boschman 
en haar begeleiders, Wim Spakman en 
Douwe van Hinsbergen, nog wat verder 
terug in de tijd. Tot 200 miljoen geleden, 
om precies te zijn, toen alle continenten 
aan elkaar vast zaten en het supercontinent 
Pangea vormden. “Daar is best veel over 
bekend, maar wat er aan subductie of  
oceaanspreiding in de Pathalassaoceaan 
aan de andere kant van de aardbol gebeur
de is nog één groot zwart gat in onze kennis”, 
aldus Boschman. Dit keer zit er wel veld

werk bij. “In Japan, NieuwZeeland, Mexico, 
en Costa Rica”, somt ze op, “waar oude 
vulkaanbogen tegen de continenten aan  
lijken te liggen.” Daar zou informatie over 
de subductiezones van 200 miljoen jaar 
geleden te vinden moeten zijn, denken 
Boschman, Van Hinsbergen en Spakman. 
“Volgens mijn begeleiders zijn er twee 
mogelijkheden met deze promotie”, zegt 

Boschman. “Het wordt óf echt baanbrekend 
onderzoek, óf een complete flop.”

Het valt dus te hopen dat het Boschman 
nog even blijft meezitten, de komende 
jaren.

Marlies ter Voorde


