
Het gezin De Vries woont tijdens de oorlog op het Koningsplein 
20B. De Maastrichtse vader Isidore en de Amsterdamse moeder 
Mietje hebben twee dochters: Bep-Sonja en Carla. Isidore is 
vleeshandelaar. Voor Joden is het aantrekkelijk om een slagerij, 
een huidenvellerij of -zouterij te hebben omdat dat bedrijfstakken 
zijn waaraan voor Joden geen beperkingen zijn verbonden. 
Isidore De Vries is voorzitter is van de Limburgse onderafdeling 
van de Joodse Raad. Isidore en Mietje vinden zodra de Duitse 
dreiging groter wordt een onderduikadres in Brussel. Bep-Sonja 
gaat met hen mee. In Brussel worden ze gearresteerd. Via het 
doorgangskamp Mechelen (kazerne Dossin) worden ze op 31 juli 
1943 gedeporteerd naar Auschwitz. Op 3 augustus 1943 worden 
Isidore, Mietje en Bep-Sonja in Auschwitz vermoord.

LAATSTE JOODSE HUWELIJK
Carla trouwt op 7 augustus 1942 in Maastricht met Paul Sommer. 
Het is het laatste Joodse huwelijk dat in Maastricht tijdens de 
oorlog wordt gesloten. Carla en Paul proberen te vluchten naar 
Zwitserland, maar ze slagen er niet in de Zwitsers-Franse grens 
over te steken. Ze zwerven door het Franse berggebied en vinden 
onderdak op het platteland. Zo overleven ze de oorlog. 

NAAR AMBY
Na de oorlog keren Carla en Paul terug naar Maastricht, waar ze 
geen huis en familie meer hebben. Ze worden opgevangen door het 
gezin Devries aan de Bosscherweg 185, dat is teruggekeerd na te 
zijn ondergedoken. Aan de Bosscherweg worden in 1945 Irene en 
in 1947 Charles geboren. Vervolgens verhuizen Carla en Paul naar 
Amby, waar Ingrid wordt geboren in 1953.

LAATSTE JOODSE 
HUWELIJK IN 
OORLOGSTIJD IN 
MAASTRICHT

Dochter Bep- Sonja.

Echtpaar De Vries met hun twee dochters. Dochter Bep-Sonja zit bij vader Isidore op schoot. Daarnaast 
zitten moeder Mietje en dochter Carla, die de oorlog als enige van het gezin heeft overleefd. 

Familie De Vries. Vader Isidore zit helemaal rechts vooraan.

Bep-Sonja, vader Isidore en dochter Carla op het Vrijthof in 
Maastricht.

Mietje Fortuin-De Vries.


