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Kunstwerk ‘D’n Bloazer’, De Borgh  
Dr. Anton Mathijsenstraat 15 6021CK Budel 
 

Beeld: Stenen beeld van een uit 

kubistische vlakken opgebouwde 

tubaspeler 

Kunstenares: Netty Govers-Lammers 

(*Eindhoven 1951 - †Budel 2017) 

Onthulling: ter gelegenheid van het 

75- jarig bestaan van Harmonie EMM 

op 16 maart 1997 

 

Historie. 

In 1921 werden twee reeds bestaande 

fanfares  ‘Mutua Fides’ en ‘De 

Volharding’ samengevoegd tot de 

nieuwe Harmonie ‘Eendracht Maakt 

Macht’, kortweg EMM. 

In 1996 vierde de harmonie haar 75-

jarig bestaan. Bij deze gelegenheid 

werd ook de eerste Buulse Proms 

georganiseerd en een eerste CD 

uitgebracht. 

De toenmalig dirigent en initiatiefnemer 

Jan Koolen vroeg aan Netty of ze een 

ontwerp wilde maken voor de CD-hoes. 

Zo geschiedde. Daarna vormde dit 

ontwerp de inspiratie voor een 

uitvoering in 3-D. Deze sculptuur werd 

“D`n Bloazer” genoemd. Financiën voor 

een bronzen beeld waren er niet. Reden 

waarom werd gekozen voor een 

uitvoering in marmergranulaat. Netty 
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nam samen met haar echtgenoot de technische uitvoering hiervan voor haar 

rekening. 

Aansluitend aan het voorjaarsconcert op 16 maart 1997 werd het nieuwe  

boegbeeld onthuld door de wethouder gevolgd door een serenade van het 

voltallige EMM-orkest. Later zijn kunststof replica`s op schaal in omloop 

gebracht. 

 

 

 

Kunstenares Netty Govers-Lammers 
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Begin 2018, voorafgaand aan de 

bouwwerkzaamheden van de Borgh, is het 

beeld met sokkel en fundering “geparkeerd” op 

de gemeentewerf.  

Alvorens herplaatsing plaatsvond naast de 

ingang van de vernieuwde Borgh, is het beeld 

losgemaakt van de oude sokkel, grondig 

gereinigd, voorzien van een beschermende 

coating en geplaatst op een nieuwe sokkel in 

zwart graniet. Op 6 maart 2020 vond de 

heronthulling plaats door echtgenoot en zoon 

van de inmiddels overleden kunstenares. 

 

 

 
Het beeld bij De Borgh voor de verbouwing 

 

 

 

 

Foto Jos Meusen 6 maart 2020 her-onthulling  
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