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annonces concerten van N.A. Knock in 1792.

> Annonce in de Amsterdamsche Courant, 22, 26 en 31 mei 1792:

‘De Heer N.A. KNOCK, zal zig alhier voor het Publiek laten hooren, op het ORGEL, van de 

Gereformeerde Nieuwe Kerk ten voordeele der Nederduitsche Gereformeerde Diaconie Armen, op 

Donderdag den 31 Mey 1792, ’s namiddags van 5 tot 7 uuren. De Entré a 2 Zesthalven. De Lootjes zyn 

te bekomen ten Huize van den Heer RITTER, Koster van gemelde Kerk, daaglyks van 9 tot 12 uuren, by 

wien ook te bekomen zyn de nadere Berichten, van het geen er gespeeld zal worden – De groote Deur 

aan den Dam zal open zyn, voor die geene die met Koetsen verkiezen te komen, en de groote Deur over 

dezelve in de Gravenstraat voor de Voetgangers. Ten 4 uuren zullen de Deuren reeds geopend zyn. NB 

Deeze Muzyk stukken, zullen nog vermeerderd worden met een herders Zang, en een Boere Kermis 

Vreugd.’

> Annonce in de Oprechte Haerlemsche Courant, 14 juni 1792:

‘De Heer N.A. KNOCK, zal zich te Haarlem, publiek, ten voordeele de nederduitsche Armen, laaten 

hooren, en eenige MUZYKSTUKKEN uitvoeren, op het Orgel in de Groote kerk, op Vrydag, den 15 Juny, 

1792, ’s namiddags van 4 tot 6 uuren: onder dezelve zullen ook gehoord worden een Herderszang en een 

Kermisvreugd; het nabootsen van het Klokkespel, en wat dies meer is. De Entrée is twee Sesthalven by 

het ingaan der Kerk; daarenboven zyn de Lootjes te bekomen bij Anthonie Everees, Vader in het Diaconie-

Huis te Haarlem voornoemt.’ 

> Annonce in de Leidsche Courant, 8 augustus 1792:   

De Heer N.A. KNOCK, zal zich alhier op Morgen, Donderdag den 9 Augusty, ten voordeele der 

nederduitsche gereformeerde Armen publiek laten hooren op het orgel in de St. Pieters-Kerk te Leyden: 

onder andere Musiek – Stukken zal dezelve uitvoeren een Clarinet en Fluit Concert, een Herderszang; de 

Dood van Prins Leopold, het Lyden en Dood van den jongen Werther; als mede Charlotte by het Graf van 

Werther. De Entrée voor ieder Persoon is 11 Stuivers; verders zyn de Lootjes te bekomen by den Binnen-

Vader van het Huiszitten.’


