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We zijn wederom te gast in het RecycleLab in de 
Kwinkelier. De stoelen staan klaar en de koffie en 
thee zijn gezet. Joke heet de 22 kunstenaars 
welkom en speciaal Elisabeth Copijn. Zij verzorgt 
de presentatie van vanavond. 
 
 
Eerst introduceert Joke twee nieuwe leden. Zij 
stellen zich kort voor. 
 
Bert Deun is schilder en heeft zijn atelier  
in de AmbachtsAteliers in De Bilt. 

 

Oda Berkhout is beeldhouwer en werkt samen met 
een paar andere Beekkleden aan de 
Groenekanseweg 250  in Groenekan. 
 

Elisabeth Copijn is geboren en getogen in 
Groenekan, als jongste van zes kinderen, een 
nakomertje. Haar vader was kunstschilder en 
kwam uit Oost-Duitsland. Een creatief gezin met 
twee zussen in de kunst, een broer bioloog en 
twee broers in ‘de bomen’. Elisabeth komt dus uit 
het gezin van dé Copijn uit Groenekan.  
Elisabeth is opgegroeid met cultuur en natuur. 
 

 
 
Eerst heeft zij de opleiding M.O. Handvaardigheid 
gedaan. Daarna heeft zij zich gespecialiseerd in de 
keramiek aan de Gerrit Rietveld Academie te 
Amsterdam. In 1981 studeerde af. Zij heeft o.a. les 
gehad van keramist Hans de Jong.  
Zij werkt sinds 1982 als zelfstandig keramist en 
maakt vooral schaal en vaasplastieken. 
Karakteristiek voor haar werk zijn de kleur en 
structuur van de klei. 
Het werken met de draaischijf ging haar te snel. De 
vazen en schalen worden met de hand opgebouwd 
uit rolletjes en plakken fijne witte chamotte klei. Zij 
begint met de bodem en bouwt zo het werk op. 
Belangrijk is dat de rolletjes steeds dezelfde dikte 
hebben en daarna goed glad geschuurd worden.  
Na het eerste bakproces (biscuit) spuit zij de 
glazuurlaag erop. Die stelt zij geheel zelf samen 
wat betreft kleur, matheid of glans. Dit heeft zij 
ontwikkeld door veel uit te proberen en vele 
proefplaatjes te maken. 
Ook gebruikt zij vaak andere materialen bij het 
maken van de keramiek werkstukken, zoals glas, 
metaal of textiel. Als ze aan een werk begint, 
maakt zij geen ontwerp. Dat zit in haar hoofd.  
Ze laat zich inspireren door haar vele reizen, vooral 
de noordelijke landen met hun oer natuur. Daar 
vindt zij de ruigheid (structuur op de klei), de 
harmonie (de vorm van de vazen) en de rust (de 
kleur) die voor haar zo belangrijk zijn. 
Voor eenvoudiger werk gebruikt ze ook kant en 
klare glazuur van de Hazelaar uit Soest.  



 
 
Elisabeth geeft aan dat een goed netwerk voor 
haar heel belangrijk is en is geweest. Ze kwam de 
juiste mensen op het juiste moment tegen.  
Zij had haar atelier in Blaricum, Groenekan, Weesp 
en sinds 10 jaar, net over de grens bij Nijmegen, in 
Kleve (Duistland). Zij  woont wisselend in 
Groenekan en Kleve.  
In 1999 ontving zij de Weesper Cultuur prijs. Met 
het geld bedrag maakte zij een mooie inspirerende 
reis door Egypte, wat te zien is in haar werk uit die 
tijd.  
In 2003 en 2004 heeft ze in opdracht van de 
Keukenhof een aantal tulpenvazen gemaakt. 
Ze gaf daar keramische workshops, die druk 
bezocht werden.  
Zij is ook lid van het Goois Scheppend Ambacht te 
Hilversum en de kunstvereniging Arte Eterna 
(kunst rond de uitvaart). Recent is zij begonnen 
met het maken van urnen. 
Armien en Diet (beiden ook lid van beeKk) kent zij 
al heel lang en exposeert ook wel met hen. 
Het lid zijn van BeeKk voelt voor haar echt als 
‘thuis komen’.  
 

 
 
Na haar presentatie zijn er nog enkele vragen van 
leden, wat resulteert in een leuk gesprek. 
Joke bedankt Elisabeth voor haar boeiende en 
inspirerende presentatie. 

Dan is er nog een hapje en drankje en gelegenheid 
om even lekker bij te praten. 
 
Ook wordt het RecycleLab van Trudy uitgebreid 
bekeken, evenals haar laatste reactie! 
 

 
 
 


