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“I ntuïtief, onderzoekend en observerend”, antwoordt 

Sarah van Rossem op de vraag hoe ze zichzelf als 

kunstenares zou omschrijven. Die eigenschappen heeft 

ze nodig en zet ze in bij het maken van natureprints. Ook wel 

grafiek, zoals je deze techniek noemt. Maar hoe komt zo’n print 

tot stand? “Ik werk heel intuïtief. Van tevoren denk ik het wel 

een beetje uit, maar ik werk vooral op gevoel.” Dat zien we ook 

terug in het kunstwerk dat Sarah maakt tijdens ons bezoek. Ze 

maakt een print van de bosbodem, met allerlei soorten groen 

van verschillende jaargetijden. “Het is een compostlaag gewor-

den waar andere dingen op groeien. Ik wil het vooral weerge-

ven zoals ik het aantrof in het bos. Net zoals de natuur ook niet 

in scène is gezet. De planten tekenen zichzelf af. Daarmee leg ik 

een fase van de natuur vast. Of het nou een bloei-, groei- of 

sterfproces is.” Sarah weet nooit precies hoe het eindresultaat 

eruit komt te zien. Eenmaal onder de pers is er geen weg meer 

terug. “Natuurlijk gaat dit weleens mis. Soms is een plant te nat, 

schuift de compositie, scheurt het papier of komt het er gewoon 

niet zo mooi uit als ik had verwacht doordat je in spiegelbeeld 

werkt. En ook de druk van de pers heeft effect op het eindresul-

taat. Maar dat hoort bij het proces.”

De natuur  
ís kunst

Struinend door het bos op zoek naar inspiratie en materiaal voor haar kunst. Of is het bos de kunst 

op zich? Sarah van Rossem maakt natureprints. Een soort kunst waarbij ze met behulp van de 

etspers afdrukken van planten en soms ook bloemen maakt. “Zonder schetsen, ik vind het juist 

mooi dat ik het niet volledig in de hand heb”, vertelt ze vanuit het Grafisch Atelier in Den Bosch.
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Natureprints
Natureprints zijn afdrukken van de natuur, 

gemaakt met behulp van de etspers. Het is 

een grafische techniek die Sarah inzet om de 

natuur op de meeste basale en pure manier 

vast te leggen. “Mijn indrukken van de natuur 

zet ik onder de pers om in afdrukken. Ik druk 

letterlijk af wat er is, zo dicht mogelijk bij wat 

ik zie. In de meest pure vorm.” Het resultaat 

is rustige, ‘groene’ kunst in de mooiste 

aardse tinten. Bekijk Sarah’s werk online op 

sarahvanrossem.com of op Instagram @

sarahvanrossem.art



Een voorliefde voor natuur
De kunst van het observeren kreeg Sarah van haar ouders 

mee. “Bij ons thuis hadden we geen telefoon, computer of 

televisie. Ook de campings die wij bezochten, waren 

simpel, zonder animatie of speeltuin. Dat vonden mijn 

ouders overbodig. Daardoor was ik óf aan het tekenen óf 

buiten. Het resultaat daarvan is dat ik mezelf heb leren 

vermaken met dat wat er wel is. Kabbelende beekjes, 

bloeiend groen, rondvliegende beestjes… Het continue 

buiten zijn heeft mij observerend en ontdekkend gemaakt. 

En dat neem je mee in je latere leven en pas ik nu ook toe 

in mijn kunst. Daar ben ik mijn ouders dankbaar voor.” 

Tijdens haar opleiding aan de kunstacademie in Tilburg 

kwamen al deze vaardigheden tot uiting en vond Sarah 

haar vorm van expressie. “Ik werkte al met natuur en 

onder andere groei-, bloei-, sterf- en smeltprocessen. 

Grafiek bleek daarvoor de juiste verwerkingsvorm te zijn, 

omdat je daarmee de werkelijkheid afdrukt. Vervolgens 

ben ik gaan experimenteren met het afdrukken van 

planten en nu maak ik al jaren natureprints.” 
“Van kijken naar zien en van ontdekken 
naar verwonderen” - Sarah van Rossem
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Nieuwe omgeving, andere kunst
Dagelijks wandelt Sarah door het bos, haar grootste bron 

van inspiratie, om te observeren en ontdekken. “Als ik ga 

wandelen, blijf ik heel vaak stilstaan. Even hier kijken, 

even daar. Ik ben snel gefascineerd, ik probeer echt in te 

zoomen. Inspiratie kun je niet plannen, maar als ik naar 

de natuur ga, komt het eigenlijk altijd goed.” Het verhui-

zen van hartje Den Bosch naar een prachtig huis achteraf, 

tegen de rand van het bos, heeft Sarahs kunst dan ook 

heel goed gedaan. “Sinds ik er woon, is er veel meer 

ontstaan. Ik zit nu dicht bij het bos, vlakbij de Nulandse 

Heide. En ik heb nu mijn eigen atelier aan huis. Kunstma-

ken is sindsdien in een stroomversnelling terechtgeko-

men”, vertelt Sarah. Naast werken in haar eigen atelier en 

in het Grafisch Atelier gaat ze ook regelmatig als artist in 

residence te werk. Dat betekent dat je ergens een poosje 

verblijft om daar kunst te maken, geïnspireerd door de 

nieuwe, andere omgeving. “Zo was ik laatst een week in 

Zeeland. Daar vond ik in de zee kelp, een bepaald soort 

wier, waar ik vervolgens een werk van heb gemaakt. In 

de Nulandse bossen kom ik dit natuurlijk niet tegen. Zo’n 

andere omgeving geeft mij rust en ruimte, waardoor ik 

nieuwe ideeën bedenk en creëer.”



Stap voor stap een 
natureprint
1. “Plantaardig materiaal vinden en van alles verzame-

len wat mijn aandacht trekt. Daarbij kijk ik vooral 

naar vormen, maar soms ook naar kleuren.”

2. “De juiste kleuren etsinkt mengen, waarbij ik nauw 

kijk naar de kleur die de planten hebben en de sfeer 

die ik wil dat het werk uitstraalt.”

3. “Het opbouwen en afdrukken van verschillende 

lagen planten en kleurtonen.”
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Materiaal van over de hele wereld
Sarahs wandelingen beperken zich niet alleen tot Nederland. 

Reizen is één van haar grootste passies. Van de Himalaya tot 

het Altaigebergte en van Patagonië tot de Andes: ze heeft al 

veel bijzondere plekken op de wereld gezien. Ook nu staat er 

weer een grote reis op de planning. Vier maanden vrijwilli-

gerswerk en reizen door Mongolië, Indonesië en India. 

“Tijdens het reizen maak ik graag lange trekkingen van een 

paar weken. De hele dag wandelen met maar één doel: van A 

naar B komen, 24/7 omringd door natuur. En dat is dan ook 

meteen de enige prikkel: de natuur om je heen. Onderweg 

kom je van alles tegen. Soms neem ik zelfs iets mee, zoals 

een bast die ik vond op de Himalaya op vierduizend meter 

hoogte. Die ligt nu in mijn eigen atelier.” Nieuwe omgevingen 

brengen Sarah op ideeën en inspireren haar om met andere 

materialen te werken, maar er ontstaat op deze reizen ook 

een bepaalde vorm van rust. “Op reis sta ik nog meer open 

voor al het moois dat de natuur te bieden heeft en word ik 

nog meer geraakt. Heel veel zaken vallen weg, ik ben echt 

gefocust en ontspannen. Waardoor er nog meer ruimte 

ontstaat voor creativiteit en ideeën.” 



Kunstleen
Naast dat Sarah haar eigen werk verkoopt 

en exposeert, leent ze het soms ook uit. 

Ook wel een proefhanging genoemd. Een 

geïnteresseerde krijgt het werk dan een 

tijdje mee naar huis, om te kijken hoe het 

staat in het interieur. Sarah geeft aan dat 

het belangrijk is om te ervaren hoe een 

kunstwerk aanvoelt in de ruimte, met het 

daglicht en de sfeer die het uitstraalt.
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Van trouwwerk tot rouwwerk 
Naast natureprints naar eigen inspiratie, maakt Sarah 

ze ook in opdracht. Van rouw- of trouwboeketten 

bijvoorbeeld. “Vaak worden rouwbloemen wegge-

gooid, op een paar bosjes na die achterblijven op het 

graf. Ik gebruik de rouwbloemen nog één keer en 

vereeuwig ze in een print. Zo blijft de herinnering aan 

die persoon altijd aanwezig, en dat in een kunstwerk. 

Hetzelfde geldt voor bruidsboeketten. Of een afdruk 

van een tuin die iemand dierbaar was of het natuurge-

bied waar hij of zij graag kwam. Een mooie manier om 

het groen te hergebruiken, vast te leggen en te 

vereeuwigen in een kunstwerk. Zo creëer je iets 

blijvends van iets dat is geweest.” En met als bijko-

mend voordeel dat de planten niet direct bij het vuilnis 

belanden. Ze worden zo nog voor een goed doel 

gebruikt. Maar wat gebeurt er daarna met de bloemen 

en planten waar ze kunst van maakt? “Het grootste 

deel van de gebruikte bloemen leg ik op de compost-

hoop of gaan terug naar de mensen die ze gebracht 

hebben. En sommige bewaar ik in mijn atelier omdat 

ik ze mooi of bijzonder vind.” 


