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Kersten, Peter Bertus Wilhelm. - Dir.-eigenaar Ned.
Wapenhandel v.h. Joh. Munts, Dir. Kersten & Co's Han-
del Mij., Amsterdam. - Geb. te Amsterdam, 14 Maart
1886, als zoon van Peter Wilhelm Kersten, in leven hout-
handelaar te
Weesp, en Geer-
truida Wilhel-
mina Küh- ^s^tÊÊ^*^
bauch, eveneens
inmiddels ver-
scheiden. - Ge-
huwd den 14en
April 1914 te
Koog a. d. Zaan
met Potronella
Gorter. - Kin-
deren : Peter
Carolus Fran-
gois, geboren 30
Jan. 1917; Ge-
rard Anne, geb.
12 Oct. 1918 en
Cornelius Jo-
han, geb. 20
Mrt. 1920. - K.
genoot M.U.L.
Onderwijs te
Zaandam, be-
zocht vervol-
gens de H.B.S.
te Amsterdam
als voorberei-
ding voor een
opleiding bij de Koninklijke Marine. Een ten opzichte
der daarvoor gestelde eischen onvoldoend gebleken ge-
zichtsvermogen deed hem besluiten, een andere rich-
ting aan zijn maatschappelijke ambities te geven.
Hiertoe door de relaties van zijn vader in staat ge-
steld, nam hij verschillende functies in den houthandel
in binnen- en buitenland waar, waarna de gelegenheid
zich voordeed, een oude, sinds 1868 bestaande handels-
onderneming, nl. den wapenhandel van Joh. Munts, over
te nemen. Van 6 Febr. 1909 werd deze firma door K.
voortgezet en wel onder den huldigen naam van: Neder-
landsohe Wapenhandel v.h. Joh. Munts. Onder zijn leiding
mocht de firma haar relaties tot de Nederlandsche Over-
heid gestadig uitbreiden en belangrijke buitenlandsche
regoeringsopdrachten uitvoeren. In Nederland neemt K.
voor regeeringszaken o.a. de belangen waar der Rheinisch-
Westfalische Sprengstoff A.G., de Köln-Rottweü A.G.,
I. P. Sauer & Sohn, de Knorr-Bremse A.G., de Anciens
Etablissements Pieper S.A., de Winchester Repeating
Arms Compaiiy, de Dynamit A.G. v.m. Alfred Nobel, de
Dürener Metall Werkè A.G., de Schwob Frères S.A. Uit
zijn relaties met buitenlandsche grootbedrij ven, thans in
wereldconcerns vereenigd, vestigde K. in 1919, naast zijn
andere zaken, een engrosbedrijf op het gebied van wapens
en munitie, later omgezet in een naamlooze vennootschap,
waarvan K. de directie voert. Kersten & Co's Handel-
maatschappij is o.a. de zelfstandige verkoopcentrale van
Lightning Fasteners Ltd. in Birmingham, subsidiary
company of Imperial Chemical Industries _ Ltd. Als des-
kundige op het gebied van wapens en munitie nam K. in
den loop der jaren zitting in tal van adviseerende com-
missies. K. schreef het voorschrift voor het automatisch
pistool no. 3 voor de Koninklijke Marine, verder het voor-
schrift voor het automatisch pistool S & S voor het Dep.



van Financiën en het voorschrift voor het Sauer-pistool
der A'damsche politie (uitgaven 1933 en 1938). Hij ver-
zorgde persoonlijk de ontwerpen en illustratie dezer uit-
gaven. - Sinds 1909 verbleef hij veel buitenslands, zelfs
in de oorlogsjaren. De hoofdsteden en alle handelscentra
der meeste Europeesche landen bezoekt hij regelmatig. —
Als zeilliefhebber maakte K. gaarne reizen met verschil-
lende jachten, die hij deels volgens eigen ontwerp liet
bouwen. Als technicus heeft hij belangstelling voor vele
terreinen der techniek. Van zijn zestiende jaar verzamelt
hij autografieën, speciaal voor hem door de schrijvers
vervaardigd, en tevens foto's van vooraanstaande per-
soonlijkheden met opdrachten. Belangstellend voor ver-
schillende werken der oude meesters, staat hij tamelijk
critisch tegenover scheppingen van vele moderne kunste-
naars. Hij speelt cello en orgel en bewondert als muziek-
kenner Bach, Beethoven, Handel, Correlli en Schubert. -
Damrak 11, Amsterdam.


