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Met diepe droefheid delen wij het 
overlijden van Bernard Majoie,  
op 82-jarige leeftijd. 
 
 
Al meer dan 35 jaar heeft hij zijn leven 
gewijd aan de onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten van 
Laboratoires Fournier om ze 
wereldwijd erkend te krijgen en dit 
dankzij zijn innovatieve, visionaire, 
collaboratieve en internationale manier 
van denken. 
 
 
Zijn passie voor ondernemerschap en onderzoek brachten hem ertoe in 2006 de 
Fournier-Majoie Stichting op te richten, waarmee hij besloot een deel van zijn 
persoonlijk vermogen te schenken. 
Van jongs af aan was hij getekend door het motto dat op het fronton van het 
Château de Pierrefonds stond, dat hij met zijn ouders bezocht : "Wie wil kan". Later 
zal hij zeggen: 'Ik wilde dat de ervaring die ik kon opdoen nuttig kon zijn voor anderen 
die, zoals ik destijds, niet wisten dat de cursus haalbaar was en dat ze konden lenen. 
" 
Sindsdien zijn veel onderzoekers-ontdekkers-ondernemers door mijn vader begeleid, 
ondersteund en voortgestuwd in hun carrière via de Stichting en hebben zij zich 
gecommitteerd aan zijn filosofie van "de gunst teruggeven". 
 
Maar naast de ondernemer was er ook de man. 
Voor degenen die het geluk hadden hem te ontmoeten, beschouwden ze hem als een 
luisteraar wiens eenvoud, bescheidenheid, empathie en welwillendheid meer dan één 
kenmerkte. Mijn vader was ook gepassioneerd, veeleisend voor zichzelf en voor 
anderen met de zorg om altijd "het beste te kunnen geven". 
Achter zijn doordringende blik zat ook de man die overal enthousiast van kon 
worden, hartstochtelijk kon wandelen op de “coup de coeur”, een uiting waarvan hij 
de handtekening had gezet voor de Stichting waarvan hij meer dan 10 jaar voorzitter 
was, voordat hij zijn plaats aan zijn zoon Jérôme verliet. 
 
Vandaag is een Grote Man heengegaan. Voor al degenen die de kans hebben gehad 
hem te ontmoeten, zullen zij zich deze trouwe, respectvolle vriend herinneren die 
voor altijd zal worden herinnerd als een voorbeeld, een motor van hoop. 
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