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Léon Melchior heeft zijn leven niet cadeau gekregen. Op school dubbelde hij zijn eerste jaar en 
kwam hij niet verder dan het derde jaar. Hij was 14 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. In volle 
oorlogstijd scheidden zijn ouders en vluchtte hij weg van huis zonder thuis. Na de oorlog vond hij 
werk in de Limburgse mijnen, waar hij anderhalf jaar ondergronds ging en dubbele shiften draaide. 
Nadien vond hij werk in een bouwbedrijf om zich later als zelfstandige bouwondernemer te vestigen. 
Zijn eerste opdracht was een tuinmuur metselen, zijn tweede karwei een keuken installeren. Zijn 
bedrijf groeide en telde op haar hoogtepunt 9.000 werknemers.

In 1965 verhuisde Léon Melchior naar Lanaken, in 1971 
verkocht hij zijn bedrijven om zich vervolgens integraal 
op de paarden, de sport en fokkerij toe te leggen. 

Mensen met een gezegende leeftijd grijpen doorgaans 
terug naar het verleden, naar vroeger.  Léon Melchior 
vormde daar een grote uitzondering op. Hij keek niet 
naar gisteren, hij praatte over morgen, over de toekomst. 
En dat typeert hem helemaal. Léon Melchior blikte al-
tijd vooruit en zag verder dan iemand ooit heeft kunnen 
zien. Dat maakte hem onbegrepen, maar de tijd heeft 
hem altijd gelijk gegeven.

Over zijn tienerjaren in de oorlog praatte hij heel ra-
tioneel:  ‘16 jaar, ouders die scheidden, ruzie met mijn 
vader, thuis weggelopen en nergens naartoe kunnen. Het 
Duitse leger bood me onderdak, maar als het Amerikaans 

leger hier was geweest, sprak ik nu Engels in plaats van 
Duits, dan had ik me bij hen aangesloten. Wat kon ik 
toen doen? Ik was nergens thuis en had geen toekomsti-
dealen. Voor ik het goed en wel besefte belandde ik aan 
het Oostfront. Zeer barre tijden’. Na de oorlog werd hij 
krijgsgevangene en belandde hij in concentratiekampen 
in Vught en Maastricht. Samen met NSB’ers, SS’er en 
collaborateurs. Léon Melchior begreep niet waarom hij 
tussen die figuren zat. ‘Omdat die legerdienst voor mij 
louter een manier was om te overleven. Ik besefte na-
dien dat het naïef was, maar het was zeker geen bewuste 
keuze.

Door heel de oorlogspolemiek heeft Léon Melchior zich 
nooit ingelaten met politiek. Op hulp of vrienden kon 
hij na de oorlog niet rekenen. Alles in zijn leven heeft hij 
zelf gerealiseerd. Léon Melchior heeft nooit aan iemand 
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dank u moeten zeggen. ‘Heel die naoorlogse periode 
heeft me geleerde dat als je iets wilt bereiken in je leven, 
je er helemaal zelf en alleen voor moet gaan.’

Na zijn periode in de Limburgse mijnen vond hij werk 
bij bouwbedrijf Coppes. In een zeldzame terugblik her-
innerde Melchior nog zijn eerste loon: 100 gulden per 
maand. ‘Dat was vijf gulden per dag en dat heb ik vijf 
jaar gedaan. Nadien ben ik voor eigen rekening gaan 
werken.’ Léon Melchior had de tijdsgeest mee, na de 
oorlog diende Europa weer opgebouwd te worden, al 
keek aanvankelijk niemand om naar Léon Melchior. Hij 
had vrij snel door dat de wereld van aannemingsbedrij-

ven een gesloten clubje was waar iedereen iedereen be-
diende. Zelfs als hij de laagste offerte aanbood, kreeg hij 
de opdracht nog niet. Melchior was de underdog en net 
die positie heeft hem gehard en van hem een vechter ge-
maakt. Zijn concurrentieel voordeel was dat hij toen al 
dacht aan nieuwe bouwtechnieken. Als underdog moest 
hij wel beter en sneller denken en handelen. En omdat hij 
op niemand kon rekenen, was er maar één uitweg en dat 
was zelf projecten realiseren. Daarvoor moest Melchior 
ook financier worden. ‘De start was lastig en moeizaam. 
Ik herinner me dat ik zelfs eens mijn grammofoonpla-
ten moest verkopen om lonen uit te betalen. Ik moest 
me onderscheiden van de anderen en dat lukte door zelf 
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nieuwe bouwtechnieken uit te dokteren. Zo slaagden we 
er in om als eerste met horizontale en verticale glijbekis-
tingen te werken. We pasten die nieuwe techniek toe op 
de bouw van het hoofdkantoor van Lufthansa  en later 
werd het een standaardtechniek voor grote gebouwen en 
magazijnen.’

Léon Melchior, geboren op Kerstdag had niet toeval-
lig drie bouwbedrijven die verwijzen naar de drie ko-
ningen: bouwbedrijf Melchior in Nederland, Kaspar in 
Duitsland en Balthazar in België. 
Om zijn eigen projecten te creëren organiseerde hij 
eerst een behoefteonderzoek en daar speelde hij op in. 
Magazijnen, warenhuizen, winkelcentra, ziekenhui-
zen, scholen, … alles waar behoefte naar was, leverde 
Léon Melchior kant en klaar af. Dat was de sleutel van 
zijn succes. Hij ontfermde zich niet enkel over de bouw, 
maar leverde bij een ziekenhuis ook de bedden. Melchior 
dacht mee met de klant. Voor de GB in Luik stelde hij 
een grotere winkelruimte voor en verhuurde hij een ma-
gazijn buiten de stad als opslagplaats. Daarbij bedacht 
hij ook een systeem van stockbeheer. Na de oorlog was 
expansie het toverwoord en bouwde Léon Melchior in 
België, Duitsland en Nederland. In Keulen bouwde hij 
onder meer het hoofdkantoor van Lufthansa. Er volg-
den orders van grote projecten van Philips, GB (nu 
Carrefour) en Hema. Ook in de publieke sector werd 
bouwbedrijf Melchior actief met de bouw van zieken-
huizen en universiteiten. 

Onderzoek naar behoeften, een markt creëren en vervol-
gens realiseren. Dat was het concept van Léon Melchior. 
En meedenken met de klant. Een project dat te duur was 
financierde hij zelf, waarna hij het verhuurde. Alles kon, 
op maat van de klant. Zijn ideeën waren creatief en in-
novatief. Het geheim van zijn succes? ‘Ik heb heel mijn 
leven het gevoel gehad dat er voor elk probleem een op-
lossing is. Hoe moeilijker het is, hoe liever ik het heb. 
Misschien dat ik daardoor een goede aannemer was, 
omdat ik voor alles een oplossing vond. Weet je, toen 
ik begon was ik niemand en kende ik niemand. Ik ging 
kaarten in hotel L’Empereur in Maastricht om mensen te 
leren kennen en daar kreeg ik mijn eerste opdrachten.’ 
Het is hem nooit in de schoot geworpen. Het was tel-
kens een gaatje zoeken om het gat in de markt te vinden. 
Op een gegeven moment investeerde hij in materiaal en 

om dat te laten renderen moest hij constant voor nieuwe 
opdrachten zorgen. Belangrijk daarbij was dat hij zich 
liet omringen door goede medewerkers. Daar hecht-
te hij altijd veel belang aan. ‘Creativiteit is belangrijk, 
nog belangrijker is dat je het beste uit je medewerkers 
haalt, je moet ze zelfstandig laten denken en ontplooi-
en. En je moet ze dankbaar zijn. En als er goed werk 
geleverd wordt, moet je niet bang zijn om te betalen. Ik 
mag dan misschien wel een keiharde zakenman geweest 
zijn, het sociale contact met mijn medewerkers heb ik 
nooit uit het oog verloren. Je kunt het tenslotte nooit al-
leen, je bent altijd afhankelijk van goede medewerkers.’ 
Ondernemen vond Léon Melchior eigenlijk simpel: ‘om 
te beginnen moet je iets doen waar je gevoel voor hebt, 
vervolgens analyseren of er een markt is voor je idee en 
desnoods zelf een markt creëren. En niet onbelangrijk, 
altijd streven naar vernieuwing, dan loop je voor de rest 
uit. Zo heb ik ook Hans Anders opgebouwd. Alles gaat 
op en neer en als je de top bereikt hebt, moet je verko-
pen, zo simpel is dat.’ 

In de jaren ’80 stichtte Léon Melchior een investerings-
maatschappij. Zijn holding participeerde in diverse on-
dernemingen en liet zich in met projectontwikkeling. 
Het haalde zelfs opdrachten binnen van de regering in 
Aruba. In de Lage Landen kent iedereen ongetwijfeld 
één project van Léon Melchior; de optiekzaak Hans 
Anders. Van een kleine zaak met een achttal winkels, 
groeide Hans Anders onder leiding van Melchior naar 
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krediet en over een jaar voldoe ik aan al jullie gezond-
heidscriteria. Ze stemden in, maar ze dachten dat het 
hem toch nooit zou lukken. Mis gedacht, na een jaar be-
antwoordde hij aan al hun eisen. Léon Melchior moest 
kilo’s kwijt. Dat doe je door te sporten. Al zag hij zich-
zelf niet meteen rondjes lopen. Paardrijden is ook sport, 
toch? In minder dan geen tijd verloor hij  10 kilo.  

Hij had in die tijd een jachtdomein in Montenau. Als 
je daar te voet doorwandelde, liep het wild weg, als je 
te paard wandelde, schrokken de dieren niet op. Léon 
Melchior begon zijn paardencarrière als recreatief ruiter. 
Na verloop van tijd was de uitdaging weg, bouwde hij 
een paddock en begon te springen. Zijn eerste spring-
paard, Richette Z,  kocht hij voor 3.000 gulden. 

de positie van markleider met meer dan 200 vestigingen. 
Hans Anders is misschien zijn bekendste project naar de 
buitenwereld toe, tegelijk was het slechts het topje van 
de ijsberg van alle andere realisaties en participaties. 

In 1986, na de geboorte van dochter Judy Ann, vertrok-
ken Léon Melchior en zijn vrouw Judy Anne voor enkele 
jaren op een wereldreis met hun boot. 

Paarden
Paarden zijn op een eigenaardige manier in Melchiors’ 
leven gekomen. Met enige fierheid toonde Léon 
Melchior eens een foto waarop hij over een muur van 
2.05m springt : ‘ik reed toen twee jaar paard. Maar laten 
we eerlijk zijn, naar een muur van twee meter rijden is 
eenvoudiger dan een heel parcours van 1.50m springen.’ 
Léon Melchior had dus meer talent als ondernemer dan 
als ruiter? ‘Acht talent, hard werken, doorzetten en niet 
opgeven zijn belangrijkere eigenschappen. En je moet 
steeds consequent je ingeslagen weg volgen.’

Léon Melchior vertelde dat paarden in zijn leven kwa-
men op doktersadvies. Hij had voor zijn projecten veel 
geld nodig. De kredietmaatschappij stuurde hem naar 
een dokter en die weigerde hem vervolgens krediet te 
verschaffen. Melchior stelde een deal voor: geef me nu 

Richette Z

Het jachthuis in Montenau (B)
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Zangersheide
‘Eén van zijn beste paarden was Heureka. Toen ze 
linksachter kreupel werd, besloot hij om met haar te 
fokken. Hij won advies in bij enkele stamboeken en 
was stomverbaasd over de onwetendheid en ondeskun-
digheid. Dit moest beter kunnen, dacht Melchior. In de 
landbouwsector kunnen ze bij alle hoevedieren tot bete-
re prestaties komen via doelgerichte fokkerij. Waarom 
zou dat dan niet met paarden kunnen? En net zoals in 
zijn bouwperiode begon Léon Melchior in zijn fokkerij 
ook eerst met research. Wat was het beste stamboek van 
Europa? Welke stammen leverden de beste resultaten in 
de sport? De leeftijd zei dan weer veel over de gezond-
heid van de paarden. Het resultaat van zijn fokfilosofie 
was een gevolg van logisch denken. Léon Melchior paste 
zijn ondernemersgeest ook toe in de fokkerij. Hij was 
weer creatief en inventief en dat botste met de gevestigde 
stamboeken. De oprichting van een eigen stamboek was 
een logisch vervolg. Melchior was trots op het feit dat 
hij de fokkerij van sportpaarden zou veranderen in een 
prestatiefokkerij. En dit volgens het recept zoals het bij 
de koeien, varkens en kippen gedaan werd. Selecteren op 
extreme kenmerken; specialiseren. 

Piet Raijmakers beleefde zijn mooiste sportmomenten in 
de kleuren van Zangersheide: ‘alles wat in Zangersheide 
gedaan en ontstaan is werd aanvankelijk tegenge-
werkt en met de grond gelijk gemaakt en tegelijk heeft 
elk stamboek het nageaapt. Weet je waarom elk ander 
stamboek met lichtjaren vertraging introduceerde wat 
Zangersheide al jaren implementeerde? Omdat Léon 
Melchior een onbegrepen genie was. Onbegrepen omdat 
hij sneller dacht en handelde dan alle anderen. Die oude 
heren van het stamboek met hun bolhoed zaten op de 
trein der traagheid, terwijl hij in de jaren ’70 al met de 
hogesnelheidstraan reed. Als we vandaag een halve eeuw 
terugblikken, kan je objectief vaststellen dat elke fokker 

en elk stamboek het finaal eens is met Léon Melchior. 
Alleen wisten en beseften ze dat 40 jaar geleden nog niet. 
Wie heeft in de geschiedenis de mensheid vooruit gehol-
pen? Visionairs, geniën die decennia vooruit blikten, en 
dat was Melchior in de jaren ’70 voor de paardenwereld, 
een visionair.’

Léon Melchior was één van de eerste die de beste heng-
sten bij de beste merries bracht. Dat was al een revolutie, 
want tot dan had elke hengstenboer zijn regio waar zijn 
hengsten alle merries dekten. Het interesseerde Melchior 
niet van welke hengstenboer de hengst kwam, hij wou 
wel weten van welke ouders en grootouders die hengst 
kwam. Léon Melchior was de vreemde eend in de bijt, 
in alle domeinen. Onder zijn impuls werden paarden ge-
screend op hun gezondheid. In de sport werden paarden 
al medisch gekeurd, in de fokkerij was dat onbestaande. 
Ook daar werd hij mee uitgelachen.

Zangersheide heeft niet enkel het fundament gelegd 
van de hedendaagse fokkerij, ook de sport heeft onder 
zijn impuls een metamorfose ondergaan. Dankzij Léon 
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Melchior werd de sport professioneler en werd er geld 
verdiend. Johan Heins, Willy van der Ham, François 
Mathy, Eric Wauters, …ze hebben hun eerste centen 
verdiend in de sport dankzij Zangersheide. Wie dacht 
voor Zangersheide dat er ooit iemand geld kon verdie-
nen met paarden en sport? Enkel maneges genereerden 
toen inkomsten uit de sport. Deelnemers aan internati-
onale kampioenschappen en Olympische Spelen waren 
politiek benoemd. Daar geraakte je als boerenzoon niet 
tussen. De sport stelde in die tijd niks voor en dat gold 
ook voor de fokkerij. 

Piet Raijmakers: ‘er werd gefokt met wat de hengsten-
boer uit de streek in de aanbieding had. En als hij vijf 
hengsten op de trailer had, moest je als fokker niet vra-
gen naar de achterste hengst. Die moeite werd niet ge-
daan. De eerste hengst die van de vrachtwagen kwam, 
zou je merrie bedienen en klaar. Daar was ook niemand 
mee bezig, niet met de hengstenkeuze noch met de af-
stamming. Een bewuste fokkerij bestond niet. En toen 
kwam daar plots Léon Melchior op de hengstenkeuring 
in Utrecht aan. Almé Z en Ramiro Z staken er met kop 
en schouder bovenuit. Maar in plaats van applaus werd 
hij uitgejouwd en figuurlijk afgevoerd met pek en ve-
ren. Pas op, hengstenboeren uit die tijd, dat was een be-
schermde soort hé! Almé Z en Ramiro Z kwamen uit 
een top familie en hadden top gesprongen. Vandaag zou-
den zij op het verlanglijstje van elke fokker staan, in die 

tijd werden ze met pek en veren buiten gekegeld. Niet 
dat Melchior dat deed uit winstbejag, helemaal niet. Hij 
wou de fokkers de kans geven om met betere hengsten 
te fokken om de sport te verbeteren. Vandaag is dat ge-
meengoed geworden, veertig jaar geleden hoorden ze het 
in Keulen donderen.’

Léon Melchior heeft nooit grenzen gekend, in geen enkel 
opzicht. Grenzen waren voor hem onbestaande en als 
hij er tegenkwam, dan verlegde hij ze. Eén ding is zeker, 
zonder hem  en  zijn ‘Zangersheide’ zaten we nu in het 
embryonaal stadium van ET, KI, OC. Iedereen is het er 
vandaag over eens, Léon Melchior en Zangersheide heb-
ben de sport en fokkerij opengebroken en in een stroom-
versnelling gebracht.


