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B. VAN AENTHEIvI

Ràpoort vàn ds CommiÊEie ten behoeve ván de toekenninq der VNl"l-pennina 1?90
De coÍníni ssi e àdviseert unaniem de VN|'l-penning 1990 toe te kennen aan de
NêdÊrlándÉr hlillem Noske. De volgende sveFwegingen Iiggen ten grondslag aan
dit àdvi es!

Als muaikant hee{t trlillem Noske twee enÉembles opgericht die eich jarenlang
ten doel hebben gesteld Nederlandse mueiek uit het verleden opniÊul"l te laten
l.:linken, In beidE enËembles - Calleoiun HusicuÍn Artis Antiquae en Sonàte dá

- hebben Nederlandse ínusici vàn nàan ?iEh door Willem Noske laten
inspireren zich in te zÉtten voor cultuur vên eigen bodem; uitgebreide
concertreÍren door Europà en Noord-Aíner i ka hebben in het buÍtenland
bijgedragên tot een genuanceerder beoordeling vàn NÈderlands muzikàal
vÊrleden. Het iE medê aàn dere activiteit te dank€n dat sinds dê 50er jarên
aoF: de r*dia geregeld uit?Êndingen Hijdt ean Nederiándse mulieh uit de 17e,
l8ê en l?e eeuw.
Camerà

Dirk Balfoort en HànE 5Ëhouwmàn richttÉ lrlillem Noske in 1951 de
Vêreniging voor oudg NEderlándEp Hu:iek - V0NEl,l - oF, die zÍch áls doel
Ételdë NêdÊrlàndgë ínuriek uit de 17e en 18e eeuw toegànkelijk te maken voor
bestudêring ên uitvoering. VoNEl,l organÍseerde lezingen en concÊrtÊn, stimu1Êsrde ensÊmblÉË tot het prografimeFen vàn Nederlandse muziÉk, verlamelde
deze muziek op microfilm o{ in moderne lranscriptie, en realiseerde een
Ferie practÍsche uitgaven van Nederlandse keÍnermuziek. ZeI{ verzorgde lrlillem
Noske uitgaven met nuziek van l{illem de Fesch en Jacob No:amên.
Sanan mat

AIË gÈdrevÊn verzamelaar heeít llillem Noske een collectie Ínu:ikáIe NÉer1èn*
dicà bijeengebracht die, naast autogra+en en gêdrukte musiek vàn Nederlandse
coínponistEn, een EËhàt ààn doruínentatie bevát net betrekking tot de hiEtorÍe
van ÊnE muzíekleven in ai rijn fàcetten. Deze collectie iE sindË l?E.l onder
beheÊr vàn DONEI{US en staat geheei ten dienste van de bÊstuderÍng €n
propagering van dE Nedêrlàndse mu:íek. In zijn funËtie als conservalor van
dêse collectie heÉ{t [,lillÊm NoËl':e rich sindsdien speciaal verdiept in de ro}
van de vrouw binnen de Nederlandse mu:Íelccultuur.

tliliëm Noske'É unieke musi[;ale intuïtie ËtiÍnuleerde heÍn onophoudêlijk tot
een riEh inrBtten i,n wosrd en daad voor het nagelaten oeuvre van Nederlandse

ult de 19e eêuw. Het is reker :ijn persoonlijke verdienste dat
generatie
Nederlandse musici en musicologen weer geïnteresseerd
de huÍdige
is in de compoiities van b,v. Gerril Jan van Eijken, DániÊI dE LangË,
Leander Schlegel , Bernard lrlagenaar, o{ leden van de {amilie Brandts Buys.
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