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Eibertje, een legende. 

Er zijn verschillende verhaalversies van Eibertje opgetekend. In het gemeentearchief vinden we niet 
haar naam, niet haar leeftijd en geen aanwijzingen over haar bestaan. Wel zijn er oude boeken waarin 

het Eibertjespad wordt genoemd en de oorsprong van dit 
pad. Op grond van deze overleveringen mogen we 
aannemen dat Eibertje omstreeks 1850 leefde in het arme 
Vierhouten. Toen woonden er hooguit 50 mensen in het 
dorpje op arme grond. Ze leefden van schapen houden op de 
heide, een beetje schrale landbouw en ze verhuurden zich 
als dagloners. In Nunspeet werd een weekmarkt gehouden 
waar alle belangrijke producten uit de regio werden 
aangeboden.  

Het verhaal gaat dat Eibertje naar de weekmarkt liep van uit 
Vierhouten om daar haar eieren te verkopen. Andere 
verhalen noemen haar een bedelaarster. In ieder geval was 
armoede troef in die tijd en elke cent werd twee maal 
omgedraaid alvorens hem uit te geven. Ze koos haar eigen 
weg om van Vierhouten te komen. De grote wegen via 
Halfweg en de Tol waren niet de kortste weg, maar door de 
bossen was het bepaald niet veilig. Daar leefden de geesten, 
spoken, elfen en zelfs de duivel was gesignaleerd. Ze zocht 
de kortste weg over de heide. Maar desondanks waren er 
locaties waar ze zich bepaald niet lekker voelde. Werd zij 
beschermd door de elfen? Ze trotseerde elke keer weer alle 
gevaren. Omdat dit veel moed vereiste is dit vermoedelijk 

waardoor haar naam geroemd werd.  

Haar wekelijkse tocht over de heide werd langzaam maar zeker een herkenbaar pad. Daarna volgden 
meer Vierhouters over haar Eibertjespad. Oude Nunspeters hebben haar verhaal opgetekend, maar 
geheel ten onrechte schreven ze dat het begin van het Eibertjespad aan de Dorpsstraat lag. En dat 
Eibertje een Nunspeetse was die in Vierhouten ging bedelen. Dat kan natuurlijk niet, het begin ligt in 
Vierhouten, waar Eibertje woonde. En in het arme Vierhouten viel natuurlijk niets te bedelen. Wie de 
vriendelijke geest van Eibertje wil ontmoeten moet dus te voet over het Eibertjespad naar Vierhouten 
gaan. Het kan natuurlijk ook op de fiets, maar dan mis je wel haar stem die zacht door de bossen 
fluistert. 

 


