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Schouwtjeslaan 63   Kon. Bond van Oud-Onderofficieren 
                                                                   Afd. Haarlem en Omstreken                                       
                                                                   Schietvereniging Generaal van Merlen 

 
Aan de rand van de Leidsevaart werd in 
1909 een villa gebouwd in Neorenaissanse 
trant, met invoed van de Engelse landhuis-
stijl. 
Het initiatief werd genomen door de 
douairière M.A.C. Visser van Hazerswoude-
Van Merlen. Mogelijk was zij een zus van 
generaal Van Merlen, naar wie het 
verenigingsgebouw werd genoemd. 
Het pand was bestemd voor de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Oud-
Onderofficieren (afd. Haarlem en 
omstreken) en bood ruimte voor een 
vergaderzaal, een schietgelegenheid. 
 

Het advies van de Afd. Bouwkunde aan 
B & W over de vergunningaanvraag 
luidt op 23 januari 1909: ‘de gevraagde 
vergunning te weigeren op grond van de 
punten sub 12 – 14’. Dit hield in dat, omdat 
het gebouw aan drie zijden naar de 

openbare weg was gekeerd, de begrenzing onregelmatig was en de open ruimte rondom niet volgens 
de voorschriften was ontworpen. Desalniettemin geeft B & W op 27 januari de bouwvergunning af. 
(Dossier 1909.019). 

                                                                                                           
De grens tussen de gemeente Haarlem en 
Heemstede werd tot  1927 gevormd door 
de Schouwtjeslaan. 
Hierdoor onstond discussie over het 
bepalen van de juiste rooilijn.  
Voor het plaatsen van het zuidelijke hek, 
moest aan de gemeente Heemstede 
vergunning worden gevraagd.   
 
 

 
De geplande ‘spruit’, ofwel riooluitloop, moest worden geplaatst aan de Schouwtjeslaan i.p.v. aan de 
noordzijde bij de zgn. Projectstraat (die later de naam Van Merlenstraat zou krijgen), omdat daar nog 
geen gemeenteriool aanwezig was. 
Nadat het gebouw zijn oorspronkelijke functie had verloren, is het lange tijd in gebruik geweest als 
Gemeentelijke Jeugdbibliotheek. Toen deze in 1988 vertrok, werd de steen met de oude tekst 
herontdekt. 
 
De Schietvereniging Generaal van Merlen bestaat nog en is nu gevestigd Noord Schalkwijkerweg 95. 
 
 
Voor de uitgebreide beschrijving zie de website: homepage, zien, gevelstenen, archief (links onder) 


