
Clara Alter werd in Den Haag geboren op 14 maart 
1922. Zij is 20 jaar geworden. Zij werd vermoord in 
Auschwitz op 30 september 1942. 
Anna AlteAnna Alter, de jongste dochter, was ook geboren in Den 
Haag, op 2 mei 1923. Ook zij had een vak geleerd: zij 
was hoedenmodiste en werkte bij het chique warenhuis 
Maison de Bonneterie. Dat had meer Joodse per-
soneelsleden; Anna’s naam is nog te zien op de 
plaquette met al hun namen, die in dat warenhuis 
hangt (nu H&M, Gravenstraat 2). Anna is 19 jaar ge-
worden. Zij werd omgebracht in Auschwitz op 24 sep-
tember 1942.

Vader Eleazar Alter was slager. Hij was geboren in Den Haag 
op 4 februari 1890 en woonde sinds 1927 in het hofje. Op 23 
januari 1936 verhuisde hij naar Hannemanstraat 252. Hij was 
52 toen hij werd vermoord in het concentratiekamp Auschwitz 
op 15 oktober 1942. 
De moeder De moeder van het gezin was Mina Alter-Bartels, geboren op 8 
oktober 1884 in Hilversum. Toen zij in 1920 trouwde was zij 
35 jaar en woonde zij al in Den Haag. Zij was toen dienstbode. 
12 oktober 1942 werd zij in Auschwitz vermoord, 58 jaar.
De oudste dochter, Clara, was kleermaakster. Dat was destijds 
een vak waarvoor je een diploma kon halen. 

Den Haag, 4 mei 2019. Vergeet hen niet.

Hannemanstraat 252

De familie Alter
Op dit adres woonde de 
familie Alter. Man, vrouw, 
en twee thuis wonende 
dochters. 
De meisjes sliepen waar-
schijnlijk op zolder. 
Hun broer Hartog was al 
het huis uit toen de depor-
taties begonnen. Eind 1939 
verhuisde hij naar Vlissin-
gen. Ook hij was geboren 
in Den Haag, op 25 Janu-
ary 1921, en ook hij heeft 
de oorlog niet overleefd. 
Hij werd vermoord in Aus-
chwitz op 30 September 
1942, 21 jaar oud. 


