Nalatenschap Francis Buysse (1949-2004)
Valkenier, jachthoornblazer, goudsmid, menner

Mendop verwierf een mooi aantal items uit de nalatenschap van de in 2004 op
55-jarige leeftijd overleden valkenier en goudsmid Francis Buysse.
Mendop dankt zijn weduwe Marie-Paule Monbaliu voor het vertrouwen.

Meer over deze door traditie en vakmanschap gedreven man verneemt u in
een anno 2003 verschenen interview met Francis Buysse in het magazine
Smaak (zie onder).

Herlees dit interview via www.mendop.org

Lijst items uit nalatenschap Francis Buysse
Biografisch
Liber Amicorum Francis Buysse – Plus est en vous (104 blz.), samengesteld door
Kathleen de Fays
Bundel met contactafdrukken fotoreportage door Luc Van Muylem met 71
opnamen van Francis Buysse als valkenier te velde in Aalter (op 7 december 2002)
en te Ieper (op 11 januari 2003), meestal vergezeld van collega valkeniers

Vier vellen met contactafdrukken met 46 opnamen van Francis Buysse als
goudsmid in zijn atelier + detailfoto’s van zijn creaties
Doodsprentje Francis Buysse (20 juni 1949 – 20 mei 2004)
Weitas in leder van Francis Buysse (merk Falconry Pirrotta) met drie sierknopen
aan draagriem en gestanste jachtvalk op klep. Meer info over Pirrotta via
http://www.pirrottafalconry.com/
Lederen valkeniershandschoen met gouden sierknoop van Francis Buysse

Vier mondstukken voor blaasinstrumenten (2 voor jachthoorn met initialen
FB)
Naamkaartje jachtgenootschap Equipage de Gruuthuse (Basse Volerie)
Ex Libris Francis Buysse (aanwezig in meerdere boeken)
Interview met/reportage over Francis Buysse uit het magazine Smaak van februarimaart 2003

Valkerij – publicaties en voorwerpen
Le faucon favori des princes (112 blz.) door Corinne Beck en Elisabeth Rémy
(1990), kleurrijk werkje over de geschiedenis van de valkenjacht

Valkerij in de kunst door W.P.F. Huyskens (1991), brochure van 36 p. uitgegeven
door de Stichting Behoud Valkerij n.a.v. een tentoonstelling in Kasteel Groeneveld
te Baarn (NL)

Lot huifjes (kapjes in leder) voor jachtvalken van diverse herkomst

Ulan - Chasseur à l’aigle (1992), met foto’s geïllustreerd jeugdboek over de jacht
met arenden in Kazakhstan

De vlucht van de havik door T.H. White (1906-1964); pocket van 165 blz. uit 1980
Met een valk op de vuist (1989), historisch verhaal voor de jeugd van Walter
Raeymaekers (31 blz.)
Falco (druk 1975 & 1992), jeugdverhaal over een jongen en zijn jachtvalk met
illustraties van Chris Fontijn (uitgegeven door De Sikkel)

Arabische sprenkel (zitstok voorzien van inlegwerk) met metalen pin om in het zand
te steken en bovenaan een rond zitkussen voor jachtvogels (Midden-Oosten)

Arabische arm- en/of polsbeschermer om roofvogel op de arm te houden
Collectie tientallen postzegels i.v.m. roofvogels en valkenjacht afkomstig uit
onder meer Malta, IJsland, Midden-Oosten, Mauritius, Polen en Frankrijk.

Doodsprentje ‘priester kunstenaar’ Remi Lens (1902-1983)
Ingelijste kleurtekening van valkenier gesigneerd ‘lens 78’

Ingelijste kleurtekening hondenkop gesigneerd L.V. en getiteld Porcelaine

Lot van meer dan 70 prentbriefkaarten omtrent de jacht (16 i.v.m. jachtmusea
voorts over drijfjacht, hondenmeutes, jachthoornblazers, enz.), de meeste
daterend van na 1960
Brochure (48 p.) uit 1978 over de Musical Instruments in the Metropolitan
Museum met op de kaft een ‘pottery’ jachthoorn
Metalen naamplaatje (ovaal van vorm) van de Belgian Driving Association,
evenement Nokere 2003
Kleurrijke en ruime Arabische draagtas (53 x 48 cm.) met luchtgaten voor
het vervoer van een of meer fretten
Lijstje met portretfoto jachthond

Jachthondenboeken

De Grote en Kleine Münsterländer en Kwartelhond door C.B. Bouwman
(1982)
Grote en Kleine Münsterländer door Sabine Middelhaufe (1984)
Het africhten van Jachthonden door C.B. Bouwman (1980)

Le Griffon d’arrêt à poil dur Korthals door Jean Castaing (1987)
100 jaar Korthals-Griffon 1888-1988 door Drs. F.W. Dirker (1988)
Stop met blaffen. De nieuwe kunst van onderrichten en trainen (1996) door
Karen Pryor (191 blz.)

Publicaties jacht, natuur & dieren varia
Twee boeken over fretten; le Furet van M. Avanzi (2001) en Frettchen + frettieren
van Peter Engel (1984)

Hubertuswochen Innsbruck 14.10 bis 04.11.1995 (60 blz.), brochure met diverse
bijdragen over jachtmuziek
Fêtes du XIIme Centenaire de St. Hubert (bundel copies van artikel zonder
referenties)

Hommage à Henri De Linarès – Peintre animalier 1904-1987; geïllustreerde
brochure n.a.v. tentoonstelling anno 1990 in het Franse Musée International de la
Chasse te Gien

Seul parmi les cerfs (112 blz.) van Jean-Luc Duvivier de Fortemps (1991), een
Waalse uitgave van Didier Hatier

Le retour du Grand corbeau en Belgique – récit d’un projet abouti - . Boek van 121
blz. door Jacques Delvaux (2003) over de terugkeer van de raaf als broedvogel in
Wallonië
Brenne – Terre Sauvage (136 blz.) van Jean-François Hellio en Nicolas Van Ingen.
Monografie met veel foto’s van een vijverrijke streek in Frankrijk
Manuel du piégeur (202 blz.) door André Chaigneau (1984)

