
ONBEKEND TOPONDERZOEK
Op het moment van de briefope-
ning was Yvonne Désirant 56 jaar 
en assistent in het laboratorium van 
hoogleraar René Goubau aan de 
UGent. Ze voerde er onderwijsop-
drachten en routine-analyses uit. 
Met onderzoek had ze nagenoeg 
niets te maken. 
Dat was niet altijd zo geweest. In 
de jaren 1930 verrichtte Désirant 
speerpuntonderzoek in het labo-
ratorium van hoogleraar Frédéric 
Swarts. In zijn innovatieve en dy-
namische onderzoeksgroep rond 
organofluorchemie mocht ze zich 
helemaal toeleggen op haar grote 
passie: onderzoek. Désirant bracht 
het zo al snel tot ‘werkleider’, kort-
om: de rechterhand en gedood-
verfde opvolger van de hoogleraar. 

Ze was toen de eerste en enige 
vrouw aan de universiteit van Gent 
in deze functie. 
In 1935-'36 beleefde Désirant haar 
wetenschappelijke topperiode. Ze 
ontwikkelde de eerste synthese 
van hexafluorbenzeen of C

6
F

6
, een 

chemische verbinding die nog nie-
mand eerder had kunnen maken. 

INFORMELE NETWERKEN
Kort na haar ontdekking ging haar 
mentor, hoogleraar Swarts, op 
emeritaat. Tegen de gewoonte in 
kreeg Désirant niet de kans hem op 
te volgen. De beheerder-inspecteur 
zag liever niet teveel ‘juffen’ in het 
labo en sluisde haar door naar pro-
fessor Goubau, om onder zijn lei-
ding verder te werken. 
Plots werd Désirant geen tijd voor 
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Op 11 juni 1955 opende  

de secretaris van de  

Koninklijke Academie voor 

Wetenschappen een ver-

zegelde envelop. Het was 

geen recente post, maar 

een brief die de academie 

al 19 jaar lang in bewaring 

had. De stoffige, tot dan 

toe ongeopende envelop 

bleek een scheikundige 

wereldprimeur te bevat-

ten. De auteur: een Gentse 

labo-assistente, genaamd 

Yvonne Désirant. 



onderzoek meer gegund, en de 
controle en publicatie van haar 
ontdekking werden op de lange 
baan geschoven. Wel deponeerde 
Swarts alvast in naam van zijn assis-
tente een verzegelde envelop bij de 
Koninklijke Academie. Ze bevatte 
een korte beschrijving van haar ont-
dekking. Dit was  een gebruikelijke 
manier om een wetenschappelijke 
vondst te claimen.
Ook zonder publicatie kreeg Yvonne  
Désirants hexafluorbenzeen be-
kendheid onder chemici. Fluorde-
rivaten als deze werden onthaald 
als de stoffen van de toekomst. In 
de jaren 1930 maakten ze furore als 
stankvrij koelmiddel voor ijskasten. 
De stof die Désirant had gemaakt, 
had potentieel voor diverse toepas-
singen in het laboratorium zoals 
de studie van het IR-spectrum en 
UV-spectra. Wanneer onderzoe-
kers een staal of informatie nodig 
hadden, vonden ze via informele 
netwerken dan toch de weg tot bij 
Désirant. 

OVERZEESE BELANGSTELLING 
In 1955 kreeg ook het Amerikaanse 
National Bureau of Standards lucht 
van deze nieuwe stof. Directeur 
Leo Wall was bijzonder geïnteres-
seerd omdat zijn eigen afdeling, 
toegewijd aan polymeren, op dat 
vlak nog nergens stond. Het was 
op zijn aandringen dat Désirant de 
Academie contacteerde met de 
vraag om de envelop alsnog open 
te maken, wat de secretaris dan 

ook meteen deed.
De impact was niet min: Désirants 
studie werd meteen, integraal en 
ongewijzigd, in het Bulletin de la 
Classe des Sciences de l’Académie 
Royale opgenomen. In de daarop-
volgende jaren onderzocht het Na-
tional Bureau uitgebreid de eigen-
schappen en mogelijkheden van 
nieuwe stof. 

Désirant bleef tot 1964 aan de slag. 
Haar takenpakket was ondertussen 
bijna evenwaardig aan dat van een 
hoogleraar geworden. Toch kreeg 
ze die titel niet, maar bleef ze haar 
hele carrière lang werkleider. Een 
unicum aan de universiteit. Dési-
rants naam kwam daardoor niet in 
de annalen van de universiteit te-
recht, en na een volledig leven in de 
coulissen van de wetenschap  werd 
ze na haar pensionering uiteindelijk 
helemaal onzichtbaar en vergeten.

NAAR DE MAAN? 
Dirk Tavernier, emeritus hoogle-
raar in de organische chemie aan 
de UGent, is momenteel 78 jaar en 
heeft Désirant nog gekend als stu-
dent. Behalve zijn persoonlijke her-

inneringen, heeft hij ook heel wat 
verhalen ‘van horen zeggen’ over 
de miskende topchemica. Eentje 
daarvan is dat afdelingshoofd Leo 
Wall van het National Bureau of 
Standards, in 1958 in eigen persoon 
zou overgevlogen zijn voor een be-
zoek aan Désirant. Wat toen precies 
besproken is weet niemand, maar 
het staat wel vast dat Désirant kor-
te tijd erna een full paper over haar 
synthese heeft gepubliceerd. 
Een ander verhaal uit de wandel-
gangen luidt dat zelfs de NASA 
geïntrigeerd raakte door Désirant 
en haar synthese van hexafluor-
benzeen. Dat was in de tijd van de 
Koude Oorlog. De ruimtewedloop 
was in volle gang en de NASA was 
koortsachtig op zoek naar nieuwe 
materialen, technieken en metho-
den om de eerste maanlanding mo-
gelijk te maken. Zeker is dat NASA 
in de vroege jaren 1960 onderzoek 
financierde over de pyrolyse van 
benzeen en hexafluorbenzeen. 
Resulteerde dit in een praktische 
toepassing en heeft Désirant dus 
de eerste bemande maanlanding 
mee mogelijk gemaakt? Dat is voer 
voor verder onderzoek, want er zijn 
geen bewijzen voor. Hoewel er ook 
nog geen bewijzen tegen zijn ge-
vonden …
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 “Ze bleef in de  
coulissen van de 
wetenschap en 
werd nagenoeg 

helemaal vergeten.”
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