
B. Klaare 
 
Rotterdam, 9 maart 1892 - Wassenaar, 2 november 1954  
 
De Heer Breunis Klaare, zoon van W. T. Klaare, Directeur van APC (American Petroleum 
Company) werd op 9 maart 1892 te Rotterdam geboren en genoot na de lagere school een 
middelbare opleiding. Na deze opleiding te hebben voltooid, was hij van 1911-1912 als volontair 
werkzaam bij Messrs. Harris Winthrop & Co., Bankers & Stockbrokers te Londen. In 1912 
teruggekeerd in Nederland, trad hij als volontair in dienst van de APC te Rotterdam tot 1914, toen 
het uitbreken van de eerste wereldoorlog hieraan een einde maakte. De militaire dienst vorderde 
hem op en vóór de beëindiging van zijn diensttijd was hij laatstelijk als 1e luitenant tewerk gesteld 
op het Departement van Oorlog. Op 2 januari 1919 trad hij definitief in dienst van de APC en na 
een training van circa 8 maanden werd hij op 1 september 1919 benoemd tot Algemeen 
Procuratiehouder. Op 1 januari 1920 volgde een benoeming tot mededirecteur van de 
zusteronderneming APC-Antwerpen, terwijl hij op 1 januari 1928 werd benoemd tot Directeur van 
de Nederlandse onderneming, waarvan de naam later werd gewijzigd in: Standard Amerikaansche 
Petroleum Compagnie (SAPC) en na de oorlog in Esso Nederland NV. Op 18 juli 1951 werd de 
Heer Klaare aangewezen als voorzitter van de Raad van Commissarissen. 
Gezondheidsredenen noopten hem om op 30 juni 1954 zijn directeursfunctie ter beschikking te 
stellen, waarbij hij zich echter nog wel bereid verklaarde als President van de Raad van 
Commissarissen het concern te blijven dienen. Zeer onverwacht kwam op 2 november 1954 een 
einde aan zijn werkzaam leven. Gedurende de lange periode, dat hij in zijn verantwoordelijke 
positie Esso Nederland mede heeft geleid, heeft hij zich steeds doen kennen als een werkzaam en 
uitermate vriendelijk en innemend mens, wien het belang van de onderneming, in welker 
grondvesting en opbouw zijn vader ook reeds zulk een groot aandeel had, zeer ter harte ging. In 
zijn werkzaam leven vervulde hij commissariaten in talrijke vooraanstaande Nederlandse 
ondernemingen. 
De Heer B. Klaare was een man, die grote sympathie voor muziek aan de dag legde. Hij heeft lange 
jaren behoord tot de "Vrienden van het Residentie Orkest", waaraan hij ook daadwerkelijke steun 
verleende. Zijn liefde voor de muziek kwam ook tot uiting in zijn verzameling opera's en concerten 
op grammofoonplaten, waarmede hij zich veel bezig hield, en in zijn uitgebreide collectie 
partituren. Ook legpenningen, waarvan hij een belangrijke verzameling had aangelegd, hadden zijn 
voorliefde. 
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