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Mooie

kleeren

en

Buitenlandsche dames
door

achterlijk

sieraden

benadeeld

dienstmeisje

Twee gasten van een pension op den Heem
raadssingel ontdekten dezen zomer dat een aan
was gepleegd Een
slag op haar eigendommen
miste een grijs mantolcostuum
"Duitsche dame
en
van een andere dame was een «cuden arm
bandhorloge ontvreemd
Bij een dienstbode van
het pension de 20-jarige Gerrigje K . werd het
vermiste in haar ouderlijke won in < teruggeven
dat
den
Al bij de poHtie had
zij medegedeeld
ze eerlijk aan de mooie spullen was gekomen
Het costuum was een cadeau van de Duitsche
omdat ze
dame
die isededijden met haar had
zoo arm was Het horloge hfd ze op een goeden
dag zien oprapen door een jongen ciie het haar
toen had gegeven
Kende je dien Jcng«n dan
De president
hem nog nooit gezien
’k Had
toch zoo-maar een gouden horloge ge
En
Zulke menschen zijn ar niet
kregen van hem
constateerde de president
in Rotterdam
De pensionhoudster verklaarde dat de Duit
haar
8’che
dame
opdracht had gegeven om
een ge japonnen en het mantelcosrtuum te ver
koopen En omdat de kleeren 25 moesten op
waarschijnlijk
brengen achtte getuige het ni
dat het dienstmeisje het mantelpak cadeau ge
kregen zou hebben Het meisje had wel me-t de
dame gesproken over het koopen van het cos
tuum
maar getuige had ’t Gerrigje afgeraden
haar moeder kon het geld beter gebruiken
Hoe het horloge plotseling van eigenares was
kom
verwisseld
getuige niet ophelderen
Zij
had
een keer zien liggen op den
het horloge
schoorsteen in de kamer waar mevrouw Sch
een paar dagen had vertoefd
Uit een passage uit het rapport van den psy
chiater
dr
Van Beuningen van Helsdingen
bleek
dat het meisje geestelijk en lichamelijk
debiel is Volgens mej
E
A
die vroeger
Stoop
heeft uitgeoefend had
toezicht
op het meisje
weerstand kunnen bieden aan de ver
zij geen
lokking van mooie kleeren en sieniden Door
meisje achterlijk i3 was haar verlan
dat het
gen
naar
die mooie dingen tenslotte vrij ge
makkelijk
te
vereenzelvigen met het bezit er
van

Daar de benadeelden resfp in Duitschland
Frankrijk verblijven schorste de rechtbank
verdere behandeling voor onbepa’alden tijd

en
de

