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Van atelier
naar museum
Stefan Scholten en Carole Baijings leerden elkaar kennen in 1999. Sinds 2000 vormen ze het 

ontwerpersduo Scholten & Baijings. Na jaren van hard werken boeken ze steeds meer succes, 

zowel in eigen land als internationaal. Een voorlopige kers op de taart is de tentoonstelling 

‘Blush – design in full colour’ in het SM’s, waar hun werk van de afgelopen tien jaar wordt getoond.

Tekst: Merel van den Nieuwenhof

Scholten & Baijings

Sinds hun ontmoeting, tijdens een project waar ze beiden aan mee-

werkten, werken Stefan Scholten (1972) en Carole Baijings (1973) 

samen. Een duidelijke taakverdeling heeft het duo niet: “Onze ont-

werpen ontstaan op een natuurlijke en intuïtieve wijze.” Inmiddels 

is Scholten & Baijings uitgegroeid tot een bedrijf. Stefan: “Het team 

bestaat uit acht man, waaronder een communicatiemedewerker en 

ontwerpers die ons helpen met het maken van modellen.” Vanwege 

de drukte beperken de ontwerpers zich tot zo’n tien projecten per 

jaar. Stefan: “Dat is soms jammer, want we moeten leuke opdrachten 

afwijzen. We kiezen nu alleen voor het beste.”

Big in Japan
Toch werd het duo niet direct omarmd in Nederland. Stefan: “In het 

buitenland zijn we eerder opgemerkt dan hier.” Ze werden bijvoor-

beeld gevraagd te ontwerpen voor het Japanse bedrijf Karimoku New 

Standard, dat hun werk zag tijdens de Salone del Mobile in Milaan. 

Ze kregen de opdracht te werken met uitgedund hout, dat normaal 

als afval wordt beschouwd. Het resultaat was een serie verfijnde tafel- 

tjes: Colour Wood. De kleuren werden op het hout geprint, maar 

zodanig dat de houtstructuur zichtbaar blijft. Carole: “De bandjes 

van textiel rond de poot zijn geïnspireerd op de traditionele kimono-

dracht.” Ook ontwierpen ze een kruk, die aansluit bij de Japanse 

manier van leven: “De kruk is een belangrijk zitelement in Japan, 

vanwege het ruimtelijke gevoel. Er is daar minder leefruimte, dus 

ruimtebesparing is belangrijk,” vertelt Carole.

Linkerpagina: Carole Baijings & Stefan Scholten, fotografie Freudenthal/Verhagen.
Boven: Garlic Queen (t.e.). Onder: Colour Wood, fotografie Takumi Ota.
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Betaalbaar design
Een van de meest bijzondere projecten is voor Stefan Scholten het 

textielontwerp voor het Deense merk Hay: “Het leuke hieraan is dat 

onze dekbedovertrekken betaalbaar worden. Ons werk is zo bereik-

baar voor iedereen.” Toch was het niet vanzelfsprekend dat Hay 

akkoord zou gaan met hun voorstel. Carole: “Hay richt zich op een 

internationale markt. De maten voor bedlinnen verschillen per land. 

In Nederland hebben we tweepersoonsdekbedden, terwijl Denen 

onder enkele dekbedden slapen. Ook de kussenmaten verschillen.” 

Maar Hay ging uiteindelijk enthousiast overstag en Scholten & Baijings 

ontwierpen bedlinnen met gezeefdrukte prints in allerlei maten.

Musea
Scholten & Baijings worden de laatste jaren steeds vaker opgemerkt 

door musea. Zo kocht het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen Table 

Glass en Woven Willow, een serie gebaseerd op een ambachtelijke 

traditie: het vlechten van wilgentenen. Carole: “Garlic Queen werd 

handgevlochten door een bijzondere vakvrouw, de laatste in Neder-

land die deze oud-Hollandse techniek, genaamd fijnscheenwerk, 

nog beheerst.” Vervolgens werd het duo gevraagd om ontwerpen te 

maken, geïnspireerd op topstukken uit de meubelcollectie van het 

Zuiderzeemuseum. Aan hun eigentijdse variaties op onder andere 

een hangoortafel en de Marker kast ging gedegen onderzoek vooraf. 

Het resultaat was de serie Truly Dutch, waarin de geschiedenis van de 

traditionele meubels samenkomt met het handschrift van Scholten 

& Baijings.

Bijna eetbare groente
Museum Boijmans Van Beuningen verwierf vorig jaar de Vegetables, 

waarover Gerrit Komrij schreef (NRC Handelsblad, 19 november 

2009): “Waar ik echt voor door de knieën ga zijn hun vegetables. 

Groenten die je niet kunt eten.” Inderdaad, de Vegetables zijn niet 

eetbaar, maar in hun textuur zo overtuigend dat ze op zijn minst 

de eetlust opwekken. Carole: “We hebben het materiaal bewust zo 

bewerkt dat de groenten echt aanvoelen. We wilden geen knuffel-

rabarber maken.” Paper Porcelain werd onlangs aangekocht door 

het Stedelijk Museum in Den Bosch (SM’s). Dit serviesgoed laat in 

het eindproduct de werkwijze van Scholten & Baijings zien. Stefan: 

“Handelend denken, dat is hoe wij werken.” Al doende, en vaak 

met behulp van kartonnen modellen, ontstaan hun ontwerpen in 

het atelier. In Paper Porcelain is het karton nog herkenbaar in het 

uiteindelijke ontwerp. Carole: “Het is uitgevoerd in porselein, maar 

de pikkeltjes en kleur van het karton zijn nog herkenbaar.”

Blush
Na Maarten Baas en Wieki Somers wijdt het SM’s nu een tentoon-

stelling aan Scholten & Baijings. Directeur René Pingen: “Wij kiezen 

ontwerpers van wie wij denken dat ze heel groot zullen worden.” 

Blush – design in full colour toont het ontwerpproces, de produc-

tie, museale opdrachten en een slaapkamersetting om te laten zien 

hoe de ontwerpen functioneren in een huiselijke sfeer. Carole: “We 

wilden het proces van ontwerp tot eindproduct laten zien. Klanten 

weten vaak niet wat er aan het eindproduct vooraf is gegaan.” Dat 

is dan ook de kracht van de tentoonstelling: het geeft inzicht in de 

werkwijze van het duo. Zonder daadwerkelijk een bezoek aan hun 

atelier te brengen, krijgt de bezoeker een goed beeld van wat er 

komt kijken bij het uitvoeren van een ontwerp. Carole: “Daar ver-

wijst de titel Blush mede naar: we stellen ons open aan het publiek. 

Alsof we ons atelier in het museum hebben gezet.” Een ultiem kijkje 

in het privéleven van het koppel is een bijna letterlijke uitsnede van 

hun slaapkamer, met daarin prototypes van hun ontwerpen. Carole: 

“Persoonlijker kan bijna niet.”

Blush - design in full colour is t/m 28 augustus te zien in het SM’s. 

Voor meer informatie: www.scholtenbaijings.com

“Onze ontwerpen

ontstaan op een

natuurlijke en

intuïtieve wijze”

Paper Porcelain

Dot carpet - Hot pink (HAY), fotografie Inga Powilleit

Syrup (HAY), fotografie Inga Powilleit

Vegetables,
fotografie Yves KrolPaper Table, fotografie Scheltens & Abbenes

Colour Plaid 03, fotografie Inga Powilleit


