Het Aardhuis dankt zijn naam aan de vroegere
boerderij - uitspanning 'Het Aardhuis' die toebehoorde aan boer Nijdeken, aangeduid als 'de
Zwarte Boer' vanwege zijn ravenzwarte haar. De
boerderij moet gestaan hebben waar nu de
jachtopzienerswomng staat aan de rechterkant
van de toegangsweg. De koeien graasden toen
op de huidige hertenweide. Buiten stonden ijzeren stoelen en tafeltjes waar een ieder die langskwam even kon rusten. We moeten dan denken
aan voorttrekkende voerlui, marskramers, soldaten, de postkoets (met of zonder reizigers).
Het woord uitspanning zegt het al: de paarden
werden uitgespannen en kregen, net als de mensen, ook te drinken.
De put naast het woonhuis moet nog dieper zijn
dan de Echoput (bekend van de schoolreisjes van
vroeger). De koning wilde zijn jachtgebieden
graag uitbreiden en in 1849 kocht hij de boerderij- uitspanning 'Het Aardhuis' met alle omliggende gronden. Boer Nijdeken vertrok naar
Leuvenum en begon daar opnieuw met een boerderij - de nog altijd bestaande en bekende 'de

DE HERBERG 'OUD SOEREL'

De koning liet plannen maken voor de bouw van
een jachtchalet in Zwitserse stijl en in 1861 was
'Het Aardhuis' een feit.
Gebouwd op de Aardmansberg, waar de volgende legende zich zou hebben afgespeeld: In
de berg woonde Aardman - hij zocht een vrouw
en kwam Echo tegen. Vrolijk en goedlachs, altijd vertellend verjoeg zij de zorgen. Het leek
Aardman de ideale vrouw. Zij trouwden en gingen samen in de aardmansberg wonen. En wat
zo aantrekkelijk was voor Echo werd een plaag.
Nooit hield ze haar mond. Aardman was ten
einde raad en sloot haar op in de put en als je tot
voor enkele jaren de juiste vraag stelde gaf Echo
antwoord. Zo leeft Echo voort en is Aardman al
lang bijgezet bij zijn familieleden.
In het huidige Aardhuis wordt u verwelkomd
door 2 aardmannetjes van ± 1 meter hoog.
Bron (met toestemming):
Contactblad St. Oudheidkamer,
Uddel nov. 1984.
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Oud Soerel was een herberg, eigenlijk een oude boerderij waar schuren bij stonden voor de stalling
van vee, hooibergen en 64 hectare grond, bestaande uit heide, bouw- en grasland en hakhout.
"Jaarlijks werd op Oud Soerel in augustus een grote schapenmarkt gehouden.
De Boerderij is in 1969 gesloopt, dit
was noodzakelijk door de reconstructie
van de Eperweg. De herberg was erg
oud, al in 1418 was er sprake van'een
herberg', m.n. 'eenplaats om vee in te
drijven'. Rond 1890 woonde daar Dries
Bakker, gehuwd met Driesje Klompenmaker. Hun oudste dochter Jentje moest
een glaasje Ranja inschenken voor prinses Wilhelmina en haar vader, koning
Willem III. Zij waren op doortocht naar
Epe. Dit zou ± 1890 geweest zijn. Jentje
was toen ± 8 d 9 jaar oud.
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Kleinzoon Albert Holstege vertelde mij dit naar
aanleiding van het artikel over de Wilhelminaboom van Oud Soerel in de Mothoek 2001-nr. 1.

