
Tursellini, Horatio 

De historie ende mirakelen van O.L. Vrouwe van Loretten (...) verçiert met schoone historien en 

copere figuren 

Den tweeden druck. - Tot Brugghe : gedruckt by Franciscus van Heurck, 1701 

[32], 527, [17] p., 4 btpl. : ill., krt., reg. ; 16 cm. – Leer 

De historie ende mirakelen van O.L. Vrouwe van Loretten (...) verçiert met schoone historien en 

copere figuren / in 't Latyn beschreven in vyf boecken door den eerweerdigen pater Horatio Tursellini 

; ende nu nieuwelycx vertaelt door P. Petrus Mallants, carthuyser tot Brugghe. - Den tweeden druck. 

- Tot Brugghe : gedruckt by Franciscus van Heurck, 1701. - [32], 527, [17] p., 4 btpl. : ill., krt., reg. ; 16 

cm. - Leer 

Sig. (a)-(b)8 A-2L8 [katern 2L wordt L genoemd i.p.v. LL] 

Leren bandje met gebruikssporen, wat beschadigd langs de rug en de hoeken; hoeken gestoten; 

kopsnee stoffig; schutbladen vlekkig; titelblad roestvlekkig; binnenwerk met normale verkleuring, 

wel gebruind/roestvlekkig langs de randen; plaat van het 'Huys' kort afgesneden (links) en kon ook 

frisser (roestvlekkig); verspreide gebruikssporen (geplooid hoekje, een beduimeld blad,...) en 

roestvlekjes; een aantal bladen met een oude vochtplek in de ondermarge (zonder schade); papier 

soms vrij dun, waardoor de tekst verso enigszins doorschijnt (op zich geen echt 'gebrek', maar toch te 

vermelden); algemeen toch een behoorlijk exemplaar.  

 

Zeldzame tweede druk (eerste druk: 1666, bij de Weduwe Ioannes Clouwet te Brugge). 

Opbouw van het werk (inclusief de vier buitentekstplaten): 

fol. (a)1a : [titelblad] 

fol. (a)1b : [blanco] 

fol. (a)2a : [noemt verkeerdelijk (a) i.p.v. (a)2] Aen den seer eerweerdigen (...) H. Aegidius de Liverloz, 

prior van het clooster der paters carthuysers by Luyck [sierletter S] 

fol. (a)7a : (...) Petrus Mallants. In onse celle desen 28 Ianuarij 1666. [in de kloostercel; Mallants was 

de vertaler; 1666 het jaar van de eerste druk] 

fol. (a)7b : Approbatio [i.e., oorspronkelijk approbatio] 

fol. (a)8a : Facultas [id.] 

fol. (a)8b : [blanco] 

fol. (b)1a : Aen den eerweerdighen (...) H. Petrus Mallants, carthuyser in het Dal van Gratie, binnen 

Brugghe [op rijm gesteld] 

fol. (b)1b : (...) Fr. Greg. Marque' 

fol. (b)2a : Aenden (...) heer Petrus Mallants (...) A.A.F.P. Croon [op rijm gesteld; met letter-wissel] 

fol. (b)2b : Aenden (...) pater Petrus Mallants (...) P.I. Van der Hoogh [op rijm gesteld] 

fol. (b)3a : Op de beschryvinghe van het H. Huys van Loretten (...) I. Lambrecht [op rijm gesteld] 

fol. (b)3b : Den drucker tot den dienaer van Maria (...) I.B. Clouwet [op rijm gesteld; Clouwet was de 

drukker van de eerste druk, 1666] 

fol. (b)4a : Aen den (...) heer Petrus Mallants (...) gheluck in druck. Maximiliaen Clouwet [op rijm 

gesteld] 

fol. (b)4b : Tot den leser 

fol. (b)6a : Aen alle vrauwen 

fol. (b)6b : Tot den spotter [op rijm gesteld] 

fol. (b)7a : Druck-fauten 

fol. (b)7b : Toe-vlucht vanden over-setter tot Maria [op rijm gesteld] 



fol. (b)8b : [blanco] 

fol. A1a : Voor-reden 

fol. A3b : Den eersten boeck van 't verhael van Onse Lieve Vrouwe van Loretten 

tegenover p. 6 : [buitentekstplaat:] Venerando in Christo Patri, ad Domno D. Aegidio de Loverloz 

[etc.] 

tussen pp. 52-53 : [buitentekstplaat:] De ghelegentheyt van het H. Huys van Loretten, en de platte 

grondt, van de kerck waer in het besloten is [dubbele plaat, of twee enkele tegenover mekaar (?); de 

legende is nl. ook een blad buiten de tekst] 

fol. G8a : Den tweeden boeck (...) 

fol. O1a : Den derden boeck (...) 

tegenover p. 208 : [buitentekstplaat:] Vera effigies B. Virginis Lauretane [met ook Ignatius van Loyola 

en Franciscus Xaverius] 

fol. V6b : Den vierden boeck (...) 

fol. Y3A : [noemt verkeerdelijk X3] 

fol. 2C5b : [onder het einde 'vanden vierden boeck':] Toe-vlught van den over-setter tot Maria [op 

rijm gesteld] 

tegenover p. 411 : [buitentekstplaat:] Dit is den Autaer, ghelijck hij tegenwoordigh staet inde capelle 

van Loretten 

fol. 2C6a : Den vyfden boeck (...) 

fol. 2K8a : (...) Eynde vande vyf boecken (...) 

fol. 2K8b : Tot den leser (...) F.P. Croon [op rijm gesteld] 

fol. 2L1a : [dit katern wordt L genoemd i.p.v. LL] Bladt-wyser vande voor-naemste saecken 

fol. 2L8a : (...) Eynde. / Tot Brugghe ghedruckt (...) 1701 [met vignet] 

fol. 2L8b : [blanco] 
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