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Het stond in de 18e eeuw bekend als 'Het Huys te Halverwegen' of 'De 
laatste Stuyver'. Omdat deze herberg halverwege Den Haag en Loosduinen 
lag werd de uitspanning en later de hele buurt 'Halfweg' genoemd. Gedu
rende korte tijd werd ook nog de naam 'De drie Indianen' gebruikt, maar de 
oorsprong daarvan is niet meer te achterhalen. Behalve als herberg en uit
spanning stond het ook bekend om zijn kolfbaan, die zich uitstrekte langs de 
Laan van Eik en Duinen. Dat de waard zich flink inspande om het zijn klan
ten naar de zin te maken (en daardoor het consumptiegebruik te stimuleren) 
blijkt wel uit het feit dat hij ook, tot aan het plaatselijk verbod omstreeks 
1850, het zogenaamde palingtrekken organiseerde bij het bruggetje: een 
wreed volksvermaak. Hij maakte bezwaren tegen het verbod omdat hij grote 
schade zou lijden. Wel, hij bleek niet de enige te zijn die tegen het verbod 
was. Ook in Amsterdam pikte men dit verbod niet en er ontstond daar zelfs 
het beruchte 'Palingoproer', waardoor grote schade werd aangericht en dat 
met behulp van de militairen moest worden neergeslagen. Kortom, het pu
bliek kwam hier blijkbaar graag en veel in die tijd. 

LOOSDUINEN (Halfweg) 

Pbat~ H. ". Noart , LonsdalTle::l. 

Op het eind van de 18e eeuw bestond er in Zuid-Holland een bende, be
staande uit zogenoemde Hannekemaaiers (=loonmaaiers, dat waren mensen 
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afkomstig uit Westfalen in Duitsland, die hier kwamen helpen bij de oogst 
als los arbeider). Door hun donkere uiterlijk werden zij de 'Zwartjesbende' 
genoemd. Hun leider was een veearts en handoplegger met de naam Him
melgarden. Deze oefende zijn beroep als veearts uit om op de boerderijen 
de ligging en toestand ter plekke op te nemen, waarna meestal wel een in
braak of een beroving volgde. Lange tijd verdacht niemand hem er echter 
van de hand in deze zaken te hebben. 

In 1795, 1796 en 1798 had hij zijn hoofdkwartier opgeslagen in de herberg 
'De laatste Stuyver' aan de Loosduinse straatweg bij Eyckenduynen. De 
waard en waardin, Arend Lagerweyen Johanna van Hogenburg, hadden 

geen enkel vermoeden, of misschien vermoedden zij op het laatst toch iets. 
In elk geval, ook zij moesten eraan geloven. 

In de nacht van 17 op 18 oktober 1798 drong Himmelgarden, die men in 
Westfalen dacht, met vijf van zijn 'zwartjes' de herberg binnen. De waard 
en zijn vrouw werden doodgeslagen met knuppels die tevoren met ijzeren 
banden beslagen waren en alle kisten en kasten werden leeggeroofd. Zelfs 
de zilveren knopen werden afgesneden van het nachthemd, dat de vermoor
de waard droeg! Daarna vertrokken zij zo snel mogelijk, om weer bijeen te 
komen in Woerden waar de buit werd verdeeld. 
Reeds de volgende ochtend in alle vroegte werd de verschrikkelijke moord 
ontdekt. De schout en zijn rakkers (de toenmalige politie) waren echter niet 
bij machte de daders te ontdekken. Wel werd in het hele land een bekend
making verspreid (afb. 60), waarvan de aanhef luidde: 
'NOTITIE. Van Goederen, welke aan AREND LAGERWEY en zyne Huis
vrouw JOHANNA VAN DEN HOGENBERG (men nam het in die tijd met 
de spelling niet zo nauw), gewoond hebbende aan den Loosduynschen weg, 
en aldaar in hun huis genaamd Het Huis te Halfwegen, tusschen den 17 en 
18 October 1798 op eene execrabele wyze vermoord zyn, hebben toebe
hoord, en praesumptivelyk met meer anderen by die gelegenheid zijn gesto
len'. Hierna volgde een opgave van vele gouden en zilveren voorwerpen die 
de rovers hadden meegenomen. 
Op 24 oktober 1798 werd ter secretarie te Den Haag aangegeven: 'Arend 
Lagerwey, oud 55 jaaren en Johanna van Hogenburg, oud 41 jaaren, echte
lieden, beide moorddadig vermoord aan de Loosduynscheweg.' 
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In december 1804 pas werd Himmelgarden te Bodegraven betrapt toen hij 
een venster bij de mensen waar hij logeerde, van binnenuit geopend had, om 
bendeleden binnen te laten. De gestolen goederen werden achterhaald in 
Amsterdam: de helers spraken hun mond voorbij en enige 'scharensliepers ' 
(hiermee zullen wel de Hannekemaaiers bedoeld zijn) werden gearresteerd. 
Volgens een andere versie werden zij gepakt tijdens het beroven van de 
postwagen bij de Haagsche Schouw. Hoe het ook zij, Himmelgarden en ze
ven van zijn bendeleden werden na hun berechting geradbraakt en te Woer
den opgehangen. 

NOT I TIE. 

p,,. GD,ierlltj welke Il.tn AREND LAGER/VET, lil zJn' Huis
vrouw JOHdNNIl VAN DEN HOGliNBERG, ge_,.tI 
he,ibltuJ, .an d"l Loosduyn!ch,n weg. en ./.1alll' In hun huil, 81-
naal#4 het HUIS te Halfwegen, tusfchen ,Jtn 17 ,n 18 Oétob" 1798 
DI" iè~, IXlCrah,!~ u,ze ver/nQord ::;yn', helib'rI toe~ehuortl~ ell 
pril!{unttlvelyk mJt film' ,/ndMfJ ~Y dil gell,g,,,h~id zyn g,ji,I4". 

,Aam,'y;': 

Een GouJen KettiDg .,an vyfStrengen en Boot: 

1':8 diro van drie Suengen, en Grenaate Boot. 

Een Zilveren zak TabakJdoos. 

Een ,Zilveren. Horologie. met I:edrevene Zilverell en r.waneS. 
gr yoe Kasfêll. 

Agr of meerdere OOudeP RiDgen, waar onder een kleiDe met 
Blillanteo. 

,Twee. Zllvefen TuMugels, 

Twee Zilvere Leepeh. 1'0," lIet minst: 

Eell GODden Mcd.ille V3D de Maotfcbappy der Drenkelingea. Qi~ 
veraienste aaD de Overleed~nen gefchonkeo. 

Ben paar Zilgeleo Schoen, en dito Broekgespen • 

. Twee ZiJvc'ren SnuifJouf.r.. 

Twee pur Grenaaten Oorbellen. 

Een ft~l Draadwcrks Borftfo\lknoopell. 

Twee paar Gouden mouw Knoopj"', 

AgtlicIf mulief Zilveren bolronde HembJroksknoopen ,afgeraee. -
den Vill de Hmdrok van den Overleedenen, van bovl!G op
,ewerkt of Icdftnen, Ijs op 'het ~ellSI!_d alJrukfd,. e~ '9. on.set gemerkt ltJ Je keur l" B 1 en (V) en ~e 
ab DIU~ de rulE twee kleine ronde gaatjea.. " . \ 

Twee Bed~e....~S.l~ &, h..c., __ ., __ "_-, 


