
 
Van wijnbergdwergen en panpoepers 
 
Met een beetje geluk, zie je op de wijnberg tussen de wijnstokken een rood  
puntmutsje opflitsen. Immers is hier het rijk van de wijnbergdwergen van Hitzacker.  
Dat vertellen de grootmoeders sinds honderde van jaren hun kleinkinderen: 
15 vrolijke kerels woonden eens in een grot op de wijnberg. Ze hadden de Stadt Hitzacker  
van een vreselijke muizenplaag bevrijd, ze waren hulpvaardig en vlijtig. Graag leende ze  
hun toverbrouwschaal uit en verheugden zich, als ze van de Hitzackeraner als bedankje, 
een vers brood en een kan bier kregen. Wel hondert jaren duurte deze goede 
samenleving. 
Maar het kwam de dag, waar een ambachtsgezel in de buurt van de dwergengrot een 
plekje vond om uit te rusten. Hij zag het bier en het brood, verkwikte zich eraan, en 
legde zich neer om te slapen. Midden in de nacht werd hij wakker door gerommel in zijn 
buik. Hij bemerkte de toverbrouwschaal. "Ze hebben zelfs aan de plaspot gedacht," 
verbaasde zich de jonge man en nam de pan, om zich te verlichten. Vrolijk fluitend  
ging hij verder. 
Puntelijk om middernacht openden de dwergen de rotsdeur, in verwachting van brood, 
en bier in de pan. Maar wat voor een teleurstelling! Inplaats van een heerlijke geur  
waaide een afschuwelijke vleug om hun neus, inplaats van brood zagen ze de 
onsmakelijke nalatenschap in hun toverbrouwschaal. "De Hitzackeraner hebben ons een 
lelijke streek gespeelt. Bij deze panpoepers kunnen we niet blijven, " oordeelde de  
upper-dwerg.  
Hij gaf het bevel om goud en edelstenen in te pakken, en naar het Elbeveerpont te  
haasten. Sindsdien moeten de burger in de elbestad hun lot weer zelf in de hand nemen.  
En sinds deze dag worden ze "de panpoepers" genoemd. 
Bij hun vlucht hebben de dwergen een spoor achtergelaten. Een dwerg moet wel erg  
woedend opgestamd hebben. Wie anders is de afdruk van de dwergenvoet op de  
granietsteen te verklaren? Dit spoor is te vinden in het mysterieuse steegje "Auf dem 
Brink", in de oudste stadswijk van Hitzacker. 
Erg graag zouden de Hitzackeraner de wijnbergdwergen weer terug lokken.  
Moedige mannen hebben de "dwergenvereniging" in het leven geroepen. 
Ze nodigen uit, naar de "dwergendagen"in de zomer te komen, als ze edele druiven 
iedere tweede zondag in oktober oogsten.  
Ook zijn ze, samen met de wijnkonigin onderweg naar jaarbeursen en feesten  
in heel Duitsland. 
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