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Maplex Scorpion Buggy #
 2D

e Engelenkring
Hoe een kunstenaarsechtpaar toevallig 

een stuk ‘Rijks Cultureel Mobiel Erfgoed’ 

creëerde, dat in een verwoestende 

brand ten onder ging. Aldus, zo dacht 

men...  KLASSIEKERPASSIE heeft een 

nimmer beschreven deel van Neerlands 

autohistorie weten te achterhalen.



Het grint knerst wanneer ik De Tempelhof in Winssen rustig oprijd. 
“De Tempelhof is het laboratorium van de universele beelden en 
denkbeelden van het kunstenaarsduo Adelheid & Huub Kortekaas”, 
aldus hun website. En dit is niets te veel gezegd. Metershoge, strak 
gesnoeide hagen. De sfeer die hier hangt, de uitstraling van de 
tuinen, laat zich het beste omschrijven door de beschrijving die 
Adelheid & Huub er zelf aan geven: 

De Tempelhof is gebouwd als beweging over een lange as, metafoor 
voor de verticale lijn van het menselijk lichaam. Deze alles verbinden-
de as opent zich met de monumentale draad-stalen poort: ‘Utopia’ 
(hoofdeind) en eindigt bij de monumentale 7.77m hoge tempel-knop, 
de ‘Apocalyps’ (voeteneind). In het hart van deze tempel groeit een 
Gouden Bloem, geïnspireerd op de horizontale en verticale ‘Maat 
van de Mens’ (1.80m). Uit de Knop borrelt water en dit geluid vloeit 

samen met kosmische klanken. Hier staat de mens aan de bron van 
alle leven. De Tempel is als het Orakel van Delphi met de opdracht: 
Mens ken Uzelf. De Tempelhof als totaal-kunstwerk is een afspiege-
ling van de hedendaagse mens op weg naar een nieuw universeel 
mens- en wereldbeeld; op weg naar een Nieuwe Renaissance.

Dezelfde, bijna sprookjesachtige sfeer overlaadt mij wanneer ik het 
gebouw betreed, waar in diverse elementen - de vloer, de kapstok, 
de eettafel, de deurklinken - de karakteristieke styling van De Tem-
pelhof is terug te vinden. Niet voor niets heeft De Tempelhof het 
predicaat ‘Rijks Cultureel Erfgoed Monumentaal Interieur’ gekregen.

Eén van de eerste creaties van Adelheid & Huub Kortekaas mag 
zeer zeker ook een ander predicaat ontvangen. Die van ‘Rijks Cul-
tureel Mobiel Erfgoed’. Want dit kunstenaarsduo heeft in 1970 een 

De Engelenkring waar een grote hoeveelheid polyester voor nodig 
was.
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auto vormgegeven met prachtige, glooiende lijnen. Luigi Colani zou 
er zijn handtekening op kunnen hebben gezet. Maar hoe kwamen 
Adelheid & Huub ertoe om een auto te designen en wat is hun 
verbintenis met Majoni, de fabrikant van de Maplex buggy?

Adelheid: “Wij hadden bedacht dat wij een Engelenkring wilden 
maken van polyester. Een erg kostbaar project, zeker voor twee jonge 
kunstenaars zonder geld. Dus hoe ga je dat financieren? Wij piekeren 
en overleggen, totdat wij op het idee kwamen om een polyesterfa-
briek te zoeken. Wij kwamen na wat rondzoeken bij Majoni Plastics 

terecht. Die had er wel interesse in en zei: ‘Je kunt bij ons net zo veel 
polyester halen als je wilt, maar dan ontwerpen jullie voor mij een 
buggy’. Dat leek ons een goed idee.”

De firma Majoni bevestigde op 18 mei 1971 in een brief het ‘mon-
delinge onderhoud’ en meldde dat binnen twee weken een onver-
kort VW-chassis met motor, stuurinrichting en originele banden, ter 
beschikking zou worden gesteld. Hierop konden Adelheid & Huub 
de carrosserie modelleren.

De schets op basis waarvan Adelheid & Huub de auto vormgaven.
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Huub: “Op een gegeven moment stond het chassis bij ons voor de 
deur. Wij gingen meteen met draadstaal en gaas aan de gang. Met 
draadstaal werden de hoofdlijnen uitgezet. Gaas er over heen. Dan 
jute met gips en vervolgens uren en uren schuren, plamuren en 
polijsten.”

Het kunstenaarsechtpaar realiseerde het ontwerp vóór de gestelde 
deadline van drie maanden en het prototype werd overgebracht 
naar Majoni Plastics, alwaar men de mallen bouwde op basis hier-
van. Majoni Plastics noemde het model Euro Buggy en bracht reeds 

een brochure uit om de verkoop te ondersteunen met de slogan: 
“Een hippe sportwagen van uw oude Volkswagen Kever.” 
De ‘Kortekaas-buggy’ was dus klaar, alhoewel Majoni Plastics er nog 
wel een kapje voor maakte.

Huub: “Op een morgen liggen wij in bed te luisteren naar de radio en 
hoorden dat Majoni Plastics was afgebrand!

Adelheid: “Oooh, wat zonde! Ook de mallen van onze buggy waren 
verbrand en wij hadden er zelf geen! Wij wilden de Engelenkring 
maken en hadden afgesproken dat wij er ook een zouden krijgen. Wij 
hadden helemaal niks van de buggy, enkel wat slechte foto’s.”

Het einde van het unieke buggyverhaal voor het jonge kunste-
naarsduo. Althans, dat dacht men. Nu springen wij enkele decennia 
vooruit in de tijd.

Adelheid: Wij krijgen een telefoontje van iemand die vraagt, of wij 
ooit een buggy hadden gemaakt. Ja, dat hebben wij. Hij zegt: ‘Ik rijd 
zo’n buggy’. Hoe is dat nu mogelijk? Wij dachten dat alles verbrand 
was. ‘Nee’, zei hij, ‘ik weet zeker dat er drie bestaan. De mijne is 
een fractie veranderd.’ Hij heeft ons toen wat foto’s van zijn buggy 
opgestuurd.

Weer jaren later, in juli 2003 om precies te zijn, zag een goede 
kennis van Adelheid & Huub op marktplaats.nl een Euro Buggy te 
koop staan. 

Oohh, bellen, bellen en meteen kopen! Snel!

Herinnert Adelheid zich nog de emotie en de actie van destijds. Ze 
namen contact op met de verkoper, de heer B. Van der Veen uit 
Buchten in Limburg en vroegen, waarom hij de buggy eigenlijk wilde 
verkopen? “Ik vind het eigenlijk geen buggy. Het is meer een klassie-
ker”, antwoordde de man, een buggyverzamelaar. “Wij wilden iets 
moois maken. Een buggy is stoer en de motor ervan is zichtbaar. 
Dat is bij deze buggy niet het geval.”

Enkel wat foto’s bleven over als herinnering.
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Als een koninklijk echtpaar zo rijk, reden Adelheid & Huub met ‘hun’ 
Euro Buggy na de koop naar huis. Huub zat breedgrijnzend achter 
het stuur. Adelheid glunderend reed erachter. En dan gebeurt er 
iets bijzonders. Iets dat een kleinere kans heeft, dan het winnen van 
de hoofdprijs in de Staatsloterij.

Huub: Wij rijden terug met de buggy naar huis, helemaal trots. 

Hij lacht er nog voluit bij, alsof het gisteren was gebeurd. 

Adelheid rijdt achter mij. Op een gegeven moment haalt iemand 
mij voorbij. Hij knippert en wenkt, zo van ‘opzij!’. Ik dacht ‘er is iets 
kapot’. Wij stoppen. De man stapt uit en zegt: ‘Dit is mijn buggy!’ 
Ja maar... wij hebben ‘m net gekocht. Die man blijft aanhouden en 
vraagt: ‘Kan ik ‘m niet kopen, want hier heb ik jaren aan gesleuteld. 
Mijn huwelijk ging kapot en toen moest ik ‘m verkopen.’ Hoe bestaat 
het. Die man kwam uit Rotterdam en passeerde ons toevallig in Lim-
burg op de snelweg. Wij hebben hem bij ons thuis uitgenodigd om de 
wagen te bekijken. Maar verkopen...? Nooit!”

Zo zijn Adelheid & Huub na dertig jaren heel gelukkig eigenaar 
geworden van hun creatie.

Het wordt tijd om na een bak heerlijke ouderwetse koffie - lang-
zaam druppelend door een filter - het hoofdonderwerp van dit 
verhaal te bezichtigen. 
Wij lopen het erf over naar een grote schuur. Twee metershoge 
deuren gaan open, waarna de warme zonnegloed de schaduw ver-
drijft van de vuurrode, glooiende lijnen van een kleine, lage cabrio 
met een brede, bijna sensuele bips. Twee uitlaatpijpen priemen er 
onderuit. Een perspex kap geeft een doorkijk naar de Volkswagen 
boxermotor, die - in tegenstelling tot de gangbare buggy’s - niet 

naakt in de open lucht hangt.
Samen met Adelheid & Huub rol ik de Euro Buggy naar buiten, 
wat millimeterwerk is want de brede wielkasten passen maar net 
door de deuropening. Eenmaal buiten kan ik de wagen goed aan-
schouwen, terwijl Huub tevergeefs tracht de motor aan de praat 
te krijgen. Dit mag de euforie van dit unieke, zeldzame moment 
echter niet verdringen, want ik sta hier oog in oog met één van de 
zeldzaamste Nederlandse automobielen.
Adelheid & Huub hebben in 1972 een waarachtig prachtig mobiel 
vormgegeven. Er zit geen enkele scherpe lijn in. Als door de zachte 
hand van de natuur geschapen. 
Het interieur bevat twee sportstoeltjes, die wellicht niet meer origi-
neel zijn. Achter het sportstuurtje met VW-logo geen reeks klokken. 
Enkel in het midden van het ‘dashboard’ een accuspanningsmeter 
en een snelheidsmeter met geïntegreerde brandstofmeter. De 
kilometerteller wijst ‘04697’ aan. Het zou best wel eens kunnen 
kloppen. Het chassis vertoont vliegroest en is van een donor-Kever. 
In het interieur bestaat de vloer uit tranenplaat. In de hoeken zijn 
de verstevigingsbalkjes te zien. Haha, die handremhoes! Erg sensu-
eel van vorm.
Alle randen van de carrosserie zijn afgebiest met een rubber be-
schermprofiel, omdat zo’n kunststof vorm met scherpe randen uit 
zijn mal komt en je er lelijk aan kunt snijden.
Dat de Buggy vandaag geen sjoegen geeft, is bijzonder. Want de 
trots van Adelheid & Huub wordt jaarlijks gekeurd en er wordt nog 
regelmatig in gereden door met name hun kinderen. En zo hoort 
het ook!

Ik rijd met voldoening over het knersende grint De Tempelhof uit. 
Wat een prachtig, uniek verhaal! Een verhaal dat met toevalligheden 
(?) aan elkaar hangt. Maar is dat niet altijd het geval bij de mooiste 
creaties?
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