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IN MEMORIAM AB KESSLER  1934-2012 
 
Ab Kessler studeerde biologie aan de VU in Amsterdam en bleef daar werkzaam als assistent en later als docent. 
Indertijd was daar een zeer actieve groep ecologen bezig met onderzoek aan spinnen. De onderzoeksgroep stond 
onder leiding van Prof. Bert Vlijm en concentreerde zich vooral op wolfspinnen, in gematigde streken wereldwijd 
de favoriete groep voor onderzoek wanneer men veel materiaal nodig heeft en aantallen van belang zijn bij het 
monitoren. Het onderzoek beperkte zich niet tot de ecologie van wolfspinnen – al was dat wel de legitimatie van 
het onderzoek – maar strekte zich ook uit tot het gedrag, met name het voortplantingsgedrag. Er werden films 
gemaakt van het baltsgedrag en op verschillende arachnologische congressen werden voordrachten gehouden 
waarbij die films werden vertoond. In Amsterdam herkende men de soorten wolfspinnen vooral aan het 
baltsgedrag van de mannetjes.  

Ab heeft vele studenten begeleid bij hun onderzoek en was een bevlogen leermeester. In 1974 hielp hij op de 
VU in Amsterdam een congres te organiseren voor het toenmalige Centre International de Documentation 
d’Arachnologie (CIDA), dat later is overgegaan in de ISA, de International Society of Arachnology. Hij maakte 
vele vrienden in de internationale wetenschappelijke wereld. 

Na zijn pensionering bleef Ab doorwerken aan spinnen. Hij koos de Amsterdamse waterleidingduinen als 
werkgebied en probeerde de spinnenfauna van dat gebied in kaart te brengen. Dat project is helaas niet voltooid, 
vooral ook omdat Ab’s gezondheid hem in toenemende mate verhinderde er zoveel energie in te steken als hij 
eigenlijk wilde. Een dergelijk project heeft natuurlijk nooit een einde, omdat de dynamiek van de spinnenfauna 
die van de flora en de veranderingen in het landschap volgt. De samenstelling van de spinnenfauna verandert 
voortdurend en het volgen daarvan bleef hem boeien. Steeds weer ving hij soorten die hij nog niet eerder was 
tegengekomen, al werden er dat steeds minder. 

Op 28 december 2012 is Abelius Kessler – zoals hij officieel heette – overleden. De laatste jaren was hij minder 
als arachnoloog zichtbaar, maar nog steeds actief met spinnen bezig. Velen van de huidige generatie van 
arachnologen zullen hem misschien niet meer kennen, maar de collega’s uit zijn tijd zullen hem zeker herinneren 
als een innemende en aimabele man met een groot gevoel voor humor. Zo was ook het beeld dat men van hem 
schetste bij het indrukwekkende afscheid dat wij van hem namen op Den en Rust bij Bilthoven.  

 
Ab is 78 jaar geworden en heeft een mooi leven gehad met zijn blijvende passie voor spinnen. 
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