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Spaarne 64       De Uil  
 
Met uitzicht op het Spaarne en de Melkbrug staat hier een zeer smal pand van 
slechts één venster breed. 
 
Deze smalle gevel behoort met een bouwjaar van 1888 tot de jongere monu-
menten in Haarlem. Dit is te zien aan de jaarsteen rechts naast de brede ingang. Je 
leest daar het opschrift: “Cornelis 
Dyserinck Pz en 11 juli 1888. 
Dat jaartal wordt nog eens bevestigd 
door een cartouche met de tekst 1888, 
dat zich boven het raam op de eerste 
etage bevindt.  
 
Dan komen we nog hoger, bij het 
bovenste raam. In de boog daarvan is 
een kleurig geheel opgenomen van 
waarschijnlijk keramiek. In het midden 
daarvan zie je een staf van de god 
Asclepias, de god van de geneeskunst. 
Om de staf kronkelen twee slangen. 
Het is de bekende afbeelding die elke 
huisarts wel op zijn auto heeft. Welis-
waar geldt dat die dan maar één slang 
heeft, maar hier zijn er twee en als je heel goed kijkt, nog een kleintje als derde. 
Zelf kan ik mij herinneren dat in het grote pand rechts heel lang een huisarts heeft 
gezeten. 
 
Ja, en dan komen we bijna bovenaan. Eerst nog een rijk geornamenteerde smeed-
ijzeren hijsbeugel, die gedeeltelijk zijn steun vindt in de muil van een stoere 
leeuwenkop. 
 
Op de bekroning van de gevel 
bevindt zich het topobject. Was 

er jarenlang eerst nog niets bijzonders te zien (zie lange 
linkerfoto), na een schilderbeurt in 2011 was er ineens een 
uil geland op het allerbovenste puntje (de pinakel) van de 
trapgevel (zie rechts). De uil liet zich niet verjagen en bleek 
waarschijnlijk gemaakt uit brons; dan gaat wegvliegen ook 
moeilijk. Een leuke verrassing voor degenen die omhoog 

kijken en wie het beeldje 
opvalt. 
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