
�

Zowel de industrie als de kunstscene kijkt met 
belangstelling toe hoe ontwerpduo Scholten 
& Baijings massaproducten ziel weet te geven. 
Stefan Scholten: ‘Wat wij doen, is topsport 
bedrijven. We zijn er altijd mee bezig. Maar als je 
dan af en toe goud wint – bijvoorbeeld een mooie 
opdracht of publicatie – dan geeft dat energie.’

ONDER, V.L.N.R. Carole en Stefan liggen op een door  
henzelf ontworpen Colour Plaid. | Testprints voor kast 
Amsterdam Armoir, voor Established & Sons. | Hoe kun  
je karton zoveel mogelijk op keramiek laten lijken?  
Deze vraag leidde Carole en Stefan tot het servies Paper 
Porcelain, dat ze konden realiseren in het Europees 
Keramisch Werkcentrum in Den Bosch.
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op naar de top
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stefan scholten (38) en Carole baijings (37) 
zitten aan de werktafel in hun studio aan de westerdoksdijk 
in amsterdam. een droom van een ruimte, met een grote 
glazen pui waardoor de ontwerpers over het IJ uitkijken.  
hij neemt een serie foto’s door, zij schenkt thee in.  
Je wéét dat ze een buitengewoon hectisch halfjaar achter  
de rug hebben, maar je ziet er niets van. als de een praat, 
luistert de ander aandachtig. en is het vier uur? Dan gaat  
het werk aan de kant en komen er thee en koekjes op tafel. 
Maar, vergis je niet. Zoals iedere ochtend zijn ze vandaag om 
zeven uur opgestaan, om rond acht uur op de studio te zijn 

en tot laat door te werken. stefan en Carole zijn 24/7 samen. 
Maar: ‘Ik vind dat we elkaar te weinig zien,’ zegt zij. ‘Iets 
leuks doen, iets dat niets met werk te maken heeft, schiet  
er vaak bij in. Maar ja, voor alle dingen die je heel goed wilt 
doen, geldt dat je er andere dingen voor moet opgeven.’  
en hij: ‘wat wij doen, is topsport bedrijven. we zijn er altijd 
mee bezig. Maar als je dan af en toe goud wint – bijvoorbeeld 
een mooie opdracht of publicatie – dan geeft dat energie.’ 
aan gouden plakken geen gebrek. want scholten & baijings 
zijn hun vleugels wijd aan het uitslaan in de designwereld. 
Met de serie vegetables, een onderzoek naar de mogelijk- >
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heden van textiel, wisten ze de ogen massaal op zich gericht. 
Ze maakten groente en fruit dat zó echt lijkt dat je er een 
hap uit zou willen nemen. hoewel dit voor de ontwerpers  
zelf puur studie was, raakte men er niet over uitgepraat. 
stefan: ‘er waren ook mensen die dachten: waar zijn díé  
nou mee bezig? Maar wij hebben door dit project ontzettend 
veel geleerd. Dat plezier delen met je publiek is het leukste 
wat er is.’ De serie is aangekocht door Museum boijmans 
van beuningen te rotterdam. ‘een grote eer.’

Beeldmakers
De vegetable-serie is bepaald niet het enige project van 
scholten & bajings dat tegen kunst aan schurkt. Carole:  
‘we zijn bewust geen kunstenaars geworden, we hebben  
ons toegelegd op het maken van interieurproducten. Maar 
we gaan daarbij vaak wel als kunstenaars te werk.’ het is 
een opvallende uitspraak voor een duo dat de commercie 
bepaald niet schuwt. ‘hoe beter je de industrie leert kennen, 
hoe meer je ontdekt dat je je verhaal kunt vertellen zonder  
al te grote concessies te doen,’ legt stefan uit. ‘we denken 
dat je sámen met de industrie het verschil kunt maken,’  
valt Carole hem bij. ‘als je producten in series produceert, 
gelden er andere wetten dan als je unica maakt. het is 
moeilijk om een persoonlijke handtekening in een massa-

product achter te laten. toch is dat wat we doen. wij willen 
op het hoogste niveau van de industrie werken.’ Ze pakt er 
een paar modelletjes van butte bij, een serie opbergdoosjes 
voor het hippe label established & sons, dat onlangs ook 
kast amsterdam armoir in productie nam. op het doosje 
wordt met lijntekeningen het verhaal van een tonijn,  
een schildpad of een boom verteld. ‘we hebben expres 
gezocht naar een persoonlijke manier om de tekeningen  
af te drukken. het is een doosje waar je privébezittingen  
in bewaart, dat moet persoonlijk vóélen.’ 
anders dan de meeste nederlandse ontwerpers noemen 
scholten & baijings zich geen conceptuele ontwerpers.  
‘wij zijn beeldmakers. niet een gedachte of idee is leidend, 
maar een materiaal, een techniek of een kleur.’ om nóg 
meer uit materialen te halen, stoppen stefan en Carole  
veel tijd en energie in het bestuderen ervan. Zo kwam  
ook servies Paper Porcelain tot stand; door middel van 
onderzoek wisten de ontwerpers karton en porselein heel 
dicht bij elkaar te brengen. Ze presenteerden het servies  
in Milaan, als onderdeel van een totaalconcept: Paper table. 
Met glaswerk van royal leerdam Crystal, bestek van 
koninklijke van kempen & begeer en tafellinnen van het 
audax textielmuseum. een plaatje om te zien.

BOVEN, V.L.N.R. Medewerkers Dominic en Lex werken aan modellen  
van Butte een serie opbergdoosjes voor Established & Sons. | Vegetables:  
citroenen, rabarber, andijvie, rode kool en artisjok, vervaardigd uit  
textiel. | Het Paper Porcelain wordt door medewerker Aukje voorzien  
van lijnen. Op de voorgrond een aantal modellen van een nieuwe serie  
gevlochten schalen. | Onder de stoel, bedekt met plaids Soft Grid voor 
Established & Sons, staan klossen garen.
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ONDER, VAN LINKS MET DE KLOK MEE Een blik in de kast waar Carole en Stefan modellen bewaren. | Bestek Paper voor Royal VKB 
komt vanuit vouwtechnieken tot zijn vorm. | Werkbank waarop mallen met fluorverf worden bespoten. | Carole en werknemer 
Oskar werken samen aan een model van een nieuwe stoel voor Gelderland. | Vitrinekast vol prototypes en modellen van ontwor-
pen producten. | Stefan met opbergdozen Butte voor Established & Sons. De afbeeldingen op de houten doosjes vertellen het le-
vensverhaal van een tonijn, een schildpad en een boom. | In de kast staan schotels en schaaltjes van het servies Paper Porcelain, 
de tafel staat vol met bijbehorende kopjes. | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | Maquette voor de presentatie van Gelderland, 
waarover Scholten & Baijings art directie voeren. | Carole hangt een grote tekening van een tonijn op, afkomstig uit de Tuna 
Story, voor Butte. | Werkbespreking in de showroom. Op de voorgrond schermen die bekleed zijn met Colour Plaids 03.
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BOVEN, V.L.N.R. Eettafel 7150 voor Gelderland, met daaromheen prototype stoelen voor het Afrika Museum. Op tafel staat  
een roze Candy Dish, naast serviesgoed, bestek en tafellinnen uit de series Paper Table. Aan de muur hangt een werk van  
kunstenaar Mathieu Meijers naast werk Cut outs/Apple box van fotograaf Maurice Scheltens. | De aluminium keuken is een  
eigen ontwerp. ‘We wilden geen bovenkastjes en verder alleen maar lades.’ De Pandomo-wand is spetterbestendig. De wasem-
kap is van Bulthaup, de rode schenkkan van kunstenares Maria Roosen. Het keukenlinnen is eigen ontwerp. | Detail van tafel 
Colour Wood met Vegetable-citroen, een lepeltje voor Royal VKB en glaswerk uit de Paper Table-serie.

Nachtwerk
Carole en stefan werken al tien jaar samen, iets dat eigenlijk 
vanzelf zo gegroeid is. ‘we hebben elkaar in 1999 ontmoet,’ 
vertelt stefan. ‘Ik was afgestudeerd aan de Design academy 
en ik had vijf jaar samengewerkt met een andere partner. 
Met Carole kon ik nachtenlang over het ontwerpen praten. 
op een gegeven moment dachten we: dit kunnen we beter 
overdag gaan doen, anders houden we het niet vol.’  
en zo geschiedde. hun eerste gezamenlijke werk was een 
serie van acht karpetten, met de hand gemaakt uit restanten 

van de weverij M.I.D. in Deventer. In 2001 – stefan heeft er 
een ordner bij gepakt om het na te kijken – schreven ze zich 
in bij de kamer van koophandel als ontwerpduo scholten & 
baijings. Carole leerde het ontwerpvak van haar geliefde. 
tien jaar later praten de twee nog steeds heel veel over het 
werk. soms nachtenlang, net als tien jaar geleden. ‘Dat is de 
kracht van ons werk,’ denkt stefan. ‘het feit dat wij samen-
werken.’ wat ze zo waarderen in elkaar? Carole weet het 
meteen. Ze draait zich naar stefan en zegt: ‘Jij herkent de 
kracht van andere mensen, je kunt ze aansturen en je zorgt 
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VAN LINKSBOVEN, MET DE KLOK MEE Het woonhuis van Carole en Stefan is  
gevuld met prototypes van eigen hand, vintage meubels en kunstobjecten.  
Op de twee banken 6900, die het duo ontwierp voor Gelderland, liggen Colour 
Plaids en Colour Cushions in de nieuwste kleurstellingen. Naast de bank staat 
de Light Table voor Van Esch, met een Table Glass erbovenop. Op de vloer  
ligt een Colour Carpet, met daarop tafel Colour Wood. De stoel met buisframe 
is van Ludwig Mies van der Rohe. Aan het plafond hangt lamp Pipe van  
Herzog & de Meuron voor Artemide. | Hal met tafel Colour Wood met een  
rode kool uit de serie Vegetables en vaasje Bloom erop, tegen de grote spiegel 
aan de muur. Een Marokkaanse ‘poncho’ is door Carole en Stefan omgetoverd 
tot vloerkleed. | De woonkamer vanuit een andere hoek. Nu is ook het werk 
Untitled_Space 07/02 van de architecten Toornend & Post te zien. | Werkkamer 
thuis, met een lichroze fauteuil 7020 voor Gelderland, met Colour Scarf 03  
eroverheen gedrapeerd. In het vitrinekastje staan prototypes voor Divine 
Glass. | Carole in bad Spoon van Agape. De wasbakken zijn van Boffi. De wanden 
werden bewerkt met Pandomo stuc, dat waterbestendig is. Door de grote  
spiegelmuur lijkt de badkamer een stuk groter. | Bed met Colour Plaid 03, 
naast nachtkastje Soft Cube, met daarop een glaasje en bloemenvaasje uit  
de serie Colour Glass, bloemvaasje Bloom en een glasobject van Josja Caecilia, 
een oud-student van Stefan.
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ervoor dat het eindproduct er kómt. bij jou blijft het nooit bij een 
ideetje alleen.’ ook stefan hoeft niet lang na te denken: ‘Carole weet 
altijd precies haar vinger te leggen op wat er anders moet: een kleur, 
een stiksel, een vorm. Ze heeft gewoon ontzettend veel smaak.’

het huis vaN Bommie
als hun werkdag erop zit, fietsen Carole en stefan naar hun huis in 
amsterdam-Zuid, dat van Caroles oma geweest is. ‘Ik had een erg 
fijne band met haar,’ vertelt ze over ‘bommie’ (van ‘bon Maman’).  
‘Ze is 94 jaar geworden en heeft 65 jaar in dat huis gewoond. In 
eerste instantie kon ik niets veranderen. Ik vond alles goed zoals 
het was, terwijl ik diep van binnen wel wist dat vernieuwen nodig 
was. toen heb ik me bewust even teruggetrokken; stefan kon  
veel objectiever naar de ruimtes kijken.’ Uiteindelijk wisten  
Carole en stefan het huis te moderniseren zonder de historische 
charme aan te tasten. authentieke details bleven bewaard, maar 
de handtekening van de bewoners werd zichtbaar. terwijl het 
atelier vrij praktisch is ingericht, gingen stefan en Carole thuis 
voor huiselijkheid. al hun lievelingsstukken kregen er een plaatsje. 
‘hier omringen we ons met prototypes, gevonden voorwerpen, 
vintage stukken en kunstobjecten waaraan we gehecht zijn.’  
op onverwachte plekken lieten de twee hun persoonlijke stempel 
achter. Zo kregen de originele tegeltjes in de toiletten een feloranje 
voeg. stefan: ‘het is de kunst iets toe te voegen, zonder afbreuk  
te doen aan het bestaande. we hebben best grote architectonische 
ingrepen gedaan, maar ze vallen niet zo op, doordat de aandacht 
naar de oude elementen gaat.’ een van de moeilijkste ingrepen  
was het creëren van een gietvloer op de bovenverdieping, die uit 
houten vloeren van verschillende hoogtes bestond. stefan: ‘Doordat 
we het allemaal strak hebben getrokken, voelt de verdieping veel 
ruimer. het was geen makkelijke klus, maar we zijn ontzettend blij 
met het resultaat.’ scholten & Baijings, amsterdam, 020-4208940, 
www.scholtenbaijings.com.
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