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Biografieën 

Anton Pauw
Anton Pauw is als stadsorganist van Haarlem vaste bespeler van het Christian-Müller orgel in de Grote of St. Bavokerk en 
het Cavaillé-Coll orgel in de Philharmonie en mede verantwoordelijk voor de programmering van de Stadsorgelconcerten. In 
de Grote of St. Bavokerk verzorgt hij het orgelspel tijdens de erediensten van de Protestantse Gemeente Haarlem en is hij 
inhoudelijk verantwoordelijk voor de serie zomervespers die onder zijn leiding is uitgegroeid tot een van de meest veelzij-
dige en uitgebreide reeksen kerkmuziekconcerten in Nederland. Daarnaast is hij voor de Protestantse Gemeente Haarlem 
organist van het Van Covelen-Hess orgel in de Nieuwe Kerk. Anton Pauw studeerde orgel en kerkmuziek aan het Conser-
vatorium van Amsterdam bij Piet Kee, Klaas Bolt en Jan Boeke. Na zijn opleiding volgde hij lessen bij o.a. Ton Koopman en 
Jean Boyer (Parijs). Hij is een eminent improvisator en een levendig interpreet. Zijn spel werd meermalen vastgelegd op 
televisie en cd. Pauw componeerde diverse werken voor koor en orgel. Als koordirigent geeft hij leiding aan de Oude Bavo 
Cantorij, het vaste koor van de Grote en Nieuwe Kerk te Haarlem.

Anton Pauw is municipal organist of the city of Haarlem and plays on the famous Christian Müller Organ (1738) in St. Bavo’s 
Church, the Cavaillé-Coll organ (1875) in the Philharmonie Haarlem and the Van Covelen-Hess organ (1523) in Haarlem’s New 
Church. Anton Pauw studied organ and church music with Piet Kee, Klaas Bolt and Jan Boeke at the Sweelinck Conservato-
ry Amsterdam. After receiving his degree, he followed courses with Ton Koopman and Jean Boyer (Paris). Anton Pauw is an 
eminent improvisor and a lively interpreter. His playing was recorded several times on TV and CD. He wrote several works for 
choir and organ. He is also active as conductor of the Oude Bavo Cantorij (regular choir of St. Bavo’s Church and New Church).

Jos van der Kooy
Jos van der Kooy geeft concerten in binnen -en  buitenland. Hij benadert het orgel uit onverwachte invalshoeken met 
muziek uit nagenoeg alle stijlperioden. Hij geniet grote faam  als  improvisator en pleitbezorger van hedendaagse  muziek. 
Sinds januari 2020 is hij organist van de monumentale Arminiuskerk in het hart van Rotterdam. Hij is de vaste bespeler 
van het orgel in de Gotische Zaal van de  Raad van State in ‘s-Gravenhage. Aan het Koninklijk Conservatorium in diezelfde 
stad doceert hij orgel en improvisatie. Ook aan de Universiteit Leiden is hij docent voor die vakken. In vroeger jaren was hij 
stadsorganist van de Grote of St. Bavokerk te Haarlem en cantor-organist van de Westerkerk In Amsterdam. Voor zijn werk 
ontving hij nationale en internationale onderscheidingen.

Jos van der Kooy is titular organist of the Arminiuskerk in the centre of Rotterdam. He also is organist of the Council of  State 
in The Hague. He is a leading  improvisor  and  an advocate for  contemporary music. He holds a professorship for organ and 
improvisation at the Royal Conservatory in The Hague and at Leiden University. In his long career he has been municipal 
organist of St. Bavo’s Church in Haarlem and director of music at the Westerkerk in Amsterdam.


