
Archief Bob Claessens (1901 - 1971)

Inleiding 

Frans Maria “Bob” Claessens was advocaat en onder meer lid van het Centraal Comité van de KPB. 
Daarnaast was hij een fervent kunstliefhebber en – criticus. Hij vertaalde Pallieter (Felix 
Timmermans) en Max Havelaar (Multatuli) naar het Frans en schreef enkele toneelstukken. Hij is 
ook bekend voor zijn publicaties over Breughel. 

Claessens wordt lid van de KPB in 1934 en werkt in het begin voornamelijk als jurist voor de 
Secours Rouge International (SRI). Tijdens de Spaanse Burgeroorlog is hij advocaat van diverse 
vrijwilligers van de internationale brigades. In april 1937 wordt hij door de SRI naar Madrid 
gestuurd. Bij zijn terugkeer wordt hij aangesteld als  verantwoordelijke voor het Hulpcomité voor 
de Spaanse republiek.  

In mei 1940 vlucht Bob Claessens naar Frankrijk. Op het einde van dat jaar keert hij terug naar 
België en wordt op 7 juli 1941 gearresteerd te Antwerpen. Hij wordt achtereenvolgens opgesloten in 
Antwerpen, Breendonk, Neuengamme en Dachau (Allach). Zijn toenmalige vrouw, gedeporteerd in 
1943, overlijdt tijdens de evacuatie van het kamp Ravensbrück.

Na WOII is Bob Claessens één jaar kabinetsattaché bij het ministerie Wederopbouw onder minister 
Jean Terfve. Van 1947 tot mei 1949 is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Rénovation. Vanaf mei 
1949 werd hij aangesteld als secretaris van de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede 
(B.U.V.V.). 

Later werkt hij nauw samen met le Cercle d'éducation populaire (CEP), onder andere aan een reeks 
lezingen over het 'dialectisch materialisme' – die de basis vormt voor een cursus van de 
partijscholing –  en een reeks lezingen over het Christendom en het marxisme. De CEP verzorgt ook 
zijn publicatie Aimer Brueghel (1963). Samen met Jeanne Rousseau staat hij in voor de redactie van 
het boek Notre Brueghel (1969).

Zie ook: biografisch dossier van de P.C.C.: n° 2317 (EMB)

Inhoud archief: 

De archiefvormer is onbekend.  Naast enkele biografische notities bevat het archief voornamelijk 
verslagen en rapporten van het Internationale Comité waarvan Bob Claessens voorzitter was en dat 
opgericht werd bij de bevrijding van het werkkamp Allach (Dachau) in mei 1945. 



Inventaris

1. Biografie

1. "Biographie de Bob Claessens", handgeschreven door B Claessens, z.d. 11 blz.

2. "Courte Biographie": handgeschreven door Bob Claessens, 12 mei 1948. 4 blz.

3. Kopie van een artikel over Bob Claessens, z.d. 1 blz,

2. Konzentration  Lager Allach

4. “Lager Allach – Internationales Kommittee – Sammlung vom 1 Mai 1945”: verslag van 
de vergadering van het Internationale Comité op 1 mei 1945 in het bevrijde kamp Allach. 4 
blz. 

5. "Camp d'Allach: Comité International: séance du 1e Mai 1945": verslag van de 
vergadering van het Internationale Comité op 1 mei 1945 in het bevrijde kamp Allach. 5 blz.

6. "Das befreite Konzentrationslager Allach 2 Mai 1945": verslag van de vergadering van 
het  Internationale Comité op 2 mei 1945 in het bevrijde kamp Allach. 3 blz.

7. "Das befreite Konzentrationslager Allach 3 Mai 1945", verslag van de vergadering op 3 
mei 1945 in het bevrijde kamp Allach. 3 blz.

8.  "Protocol der Sitzung der Int. Kommission für die Freizeitorganisierung in Lager 
Allach": verslag van de zitting van het Internationale Comité voor de Freiheitsorganisirung 
opgemaakt op 3 mei 1945 en bijhorend programma van de feestelijkheden. 2 blz.

9. "Protocol der Sitzung des Internationalen Comitees vom 6 Mai 1945": verslag van de 
vergadering van het Internationale Comité op 6 mei 1945 in het kamp Allach. 1  stuk

10. "Die Sitzung des Internationalen Comitees am 23 Mai 1945": verslag van de vergadering 
van het Internationale Comité op 23 mei 1945 in het kamp Allach. 2 blz.

11. "Die Sitzung des Internationalen Comitees am 1 Juni 1945": verslag van de vergadering 
van het Internationale Comité op 1 juni 1945 in het kamp Allach. 1 omslag

12. Franstalig getypt briefje door de president van het Comité International Bob Claessens 
met een oproep zich te organiseren volgens religie, politieke strekking of andere vereniging 
in het bevrijde kamp van Allach, z.d. 1 stuk

13. "Kundgebung": oproep om zich te organiseren in democratische groepen na de 
bevrijding van het kamp Allach, opgemaakt op 29 april 1945 en 30 april 1945. 6 blz.

14." Kundgebung": oproep tot samenkomst voor vrije godsdienstbeleving na de bevrijding 
van het kamp Allach, z.d. 1 blz.

15. "Rapport de la Séance plénière du PCB du 5 mai 1945" te Allach? 3 blz.

16. "Rapport d'activité politique du camarade Bob Claessens complété par les divers 



rapports des membres de la fraction du Comité International  d'Allach", 9 mei 1945. 14 blz.

17. Handgeschreven document van Bob Claessens over het gedrag van Walter Blok in 
Neuengamme en tijdens WOII, getekend 9 juli 1945. 3 blz.

18. Handgeschreven verslag van Bob Claessens van zijn ervaringen tijdens WO II, 9 juli 
1945. 3 blz.

19. Handgeschreven brief aan Bob Claessens van een zekere Boris?, Allach, 2 mei 1945. 
2 blz.

3. Verjaardagswensen

20. Twee handgemaakte en geïllustreerde wenskaarten voor de 42e verjaardag van Bob 
Claessens, ondertekend door diverse gevangenen uit de kampen. 2 stukken

21. “Bob: Wij feliciteren je met je eerste verjaardag in de vrijheid – kameraden der 
Communistische Partij Nederland – 4 mei 1945”: 1 handgemaakte en geïllustreerde kaart.


