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EEN NIET TE MISSEN GEBEURTENIS! 

Naar aanleiding van de uitgave van het werk Alle Gehei-
men van de Eenhoorn (uitgeverij Gallimard-Moulinsart) 
toont het Hergé Museum aan het publiek het originele 
schaalmodel van dit beroemde schip.

In het kader van het verhaal dat hij aan het uitwerken 
is, vindt Hergé in 1942 inspiratie in de plannen van een 
schip uit de Franse oorlogsvloot van de xviide eeuw. Dit 
document biedt de mogelijkheid aan de tekenaar om 
een zeer nauwkeurige afbeelding te maken van De 
Eenhoorn, voorwerp en onderwerp van een van Kuifjes 
mooiste avonturen. Het werk werd nog vergemak-
kelijkt dank zij de creatie van een driedimensionaal 
schaalmodel van dit oud schip.

Deze driemaster, het schip van ridder François de  
Hadoque, met vijftig kanonnen, 55 meter van achterste-
ven tot boeg en linnen zeilen, prijkt fier op het bureau 
van de auteur tot in 1960, want in dat jaar schenkt Hergé 
dit kunstwerkje aan zijn dierenarts, als dank voor de 
goede zorgen voor zijn poezen.

De Eenhoorn verdwijnt dan vele lange jaren uit beeld, 
en verschijnt plots, op 19 juli laatstsleden, op een vei-
ling van een Brusselse kunsthandel. Hij komt in handen  
van een gepassioneerde verzamelaar, die bijzonder blij  
is dat hij het heeft kunnen verwerven, en dat op die ma-
nier dit uniek stuk in zijn land van oorsprong, België,  
kan blijven.

Het is dan ook met groot genoegen dat het Hergé 
Museum aankondigt dat deze mythische Eenhoorn 
zal tentoongesteld worden van 9 december 2017 tot 
7 januari 2018.

DE EENHOORN EN AL ZIJN GEHEIMEN 
IN HET HERGÉ MUSEUM!
De authentieke maquette van De Eenhoorn is te bezichtigen  
in het Hergé Museum van 9 december 2017 tot 7 januari 2018.

Bij deze gelegenheid  
is er in het Hergé Museum 
een signeersessie  
van Dominique Maricq,  
een van de drie auteurs  
van het werk.

Persontmoeting en interview Dominique Maricq:  
9 december, na afspraak

YVES HOREAU

JACQUES HIRON

DOMINIQUE MARICQ
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TOUS LES SECRETS ��

DANS LES COULISSES DE LA CRÉATION DE LA LICORNE,

VAISSEAU FABULEUX NAVIGUANT SUR L’OCÉAN DE NOS RÊVES ÉVEILLÉS 

Onzième aventure de Tintin, Le Secret de La Licorne (1943) est une réussite 

totale, alliant qualité du scénario et virtuosité du trait. Cette haletante saga 

sur fond de chasse au trésor fait la part belle au mystère et à l’évasion. 

Hergé dessine son trois-mâts en s’inspirant librement de la flotte de la « Royale » 

– la marine de Louis XIV – et lui donne le nom d’un animal mythologique. 

Yves Horeau aborde en historien passionné ce vaisseau de légende et nous 

livre tous les secrets de La Licorne.

300 illustrations : strips, bleus de coloriage, crayonnés, plans, maquettes, objets 

de marine, tableaux… 

LES AUTEURS

• Yves Horeau est historien de la marine du xviie siècle, romancier et tintinophile 

 (Tintin, Haddock et les bateaux, Éditions Moulinsart, 1999). 

• Jacques Hiron, grand connaisseur de la marine, est aussi un passionné 

 incontournable de l’œuvre d’Hergé. C’est à  ces titres qu’il a été coauteur, avec  

 Yves Horeau, des 120 fascicules de la collection Construisez La Licorne.

• Dominique maricq, écrivain et archiviste aux Studios Hergé, est spécialiste  

 du maître de la ligne claire.

TOUS LES SECRETS ��

_Jaquette Licorne_PRINT_01 08 2017.indd   1

01/08/2017   11:58


