
Nicole Henderiks

Door de fascinatie van de grafische druktechnieken 
en de vele teken -en schilderlessen is Nicole Hen-
deriks, afgestudeerd aan de kunstacademie voor 
Schone Kunsten te Sint Niklaas België, haar eigen 
weg ingeslagen. Nicole maakt etsen veelal gecombi-
neerd met diverse grafische druktechnieken en teke-
ningen waarin de natuur, stilleven en leefomgeving 
belangrijke aspecten zijn. Deze elementen vormen 
figuratieve en realistische werken. Door zoekend 
naar structuren, details en alledaagse dingen komen 
haar werken tot stand.  Ze maakt dan ook gebruik 
van haar schetsboek en foto’s maar ook materiaal 
wat zij heeft buitgemaakt. Het zijn alledaagse 
dingen waar zij waarde aan hecht. Lijnets,aquatint 
en vernis-mou zijn terugkerende technieken in haar 
werk. Daarbij de laatste tijd meer nadruk leggend 
op het gebruik van etsen in combinatie van col-
lografie en letters afgedrukt op handgeschept en 
Japans papier. De prenten die zij maakt worden in 
een beperkte oplage of als unica ’s gedrukt.

By the fascination of the graphics and printing, 
the many drawing and painting lessons is Nicole 
Henderiks, graduated from the Academy of Fine 
Arts in Sint Niklaas Belgium, going her own way. 
Nicole makes etchings often combined with various 
graphic printing and drawings in which nature, 
still life and environment are important aspects. 
These elements are figurative and realistic work. By 
searching structures, details and everyday things 
her works are created. She then uses her sketchbook 
and photos but also material that it has captured. 
These are everyday things to which she committed. 
Line etching, aquatint and soft ground are recurring 
techniques in her work. It lately more emphasizing 
the use of etching in combination collography and 
letters printed on handmade and Japanese paper.  
The prints that she makes are in a limited edition or 
printed in one only work.
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“Music”, ets/typografie | etch/
letterpress, 40 x 25 cm 

“Klaproos” | “Poppy”, ets/collografie | 
etch/collograph, 25 x 25 cm 

“Vrouw” | “Woman”, 
ets/collografie | etch/collograph 
30 x 21 cm


