Het orgel van de Hessenwegkerk

Het orgel is van 1951 en gebouwd door de firma Valckx en Van Kouteren uit
Rotterdam. Dit bedrijf is nu opgegaan in Pels en van Leeuwen - 's-Hertogenbosch.
Omstreeks 1952 werd het gekocht door de Gereformeerde Kerk van Heemse,
waarschijnlijk zijn daarbij wijzigingen aangebracht in de dispositie, ook de orgelkas was
niet origineel.
Vanaf de ingebruikneming in 1952 zijn er regelmatig wensen, voorstellen en
plannen tot verbetering geweest. Vanaf het begin was het orgel eigenlijk te klein en te
zwak voor deze kerk. Dit werd opgelost door enkele registers te overcompenseren door
ze harder te maken. Het geluid werd er niet beter op.
Omstreeks 1965 werd de kerk uitgebreid, maar het orgel niet. Dus weer
overcompenseren door harder te intoneren. En weer
ten koste van het geluid. Het was duidelijk dat er iets
moest gebeuren, maar het bleef bij praten, goede
voornemens en het aanvragen van offertes. Alleen de
noodzakelijke reparaties werden uitgevoerd.
De in 1980 benoemde orgelcommissie ging te
rade bij de Orgelbouw-adviescommissie van de
Gereformeerde organistenvereniging.
In het in augustus 1982 uitgebrachte rapport van de Adviescommissie werd twijfel
geuit aan de technische kwaliteit van het orgel. Er werd een plafond op het orgel
aangebracht en daarbij bleef het.
In 1986 brengt een deskundige, W. H. Zwart, zijn rapport uit over het orgel: Het
orgel is kwalitatief goed en ook goed onderhouden.
Vervolgens is orgelcommissie gaan luisteren naar orgels, die door dezelfde bouwer
gemaakt en/of gerenoveerd zijn. Deze orgels klonken veel beter, lieflijker.
Daarom stelt de orgelcommissie voor om het orgel uit te breiden met 4 registers en een
zwelkast. Er moet een trompet in en het pedaal is te licht.

In mei 1986 wordt een offerte aangevraagd bij de Firma Pels en Van Leeuwen.
De Orgelbouw - Adviescommissie der Gereformeerde Organistenvereniging brengt een
positief advies uit over de offerte en op 17 juni 1986 besluit de K.A.Z. het orgel uit te
breiden en renoveren overeenkomstig de offerte van Pels en Van Leeuwen.
Op 5 maart 1987 is de klus geklaard en wordt het orgel overgedragen aan de
K.A.Z.
Met behoud van het bestaande front heeft het orgel een belangrijke verbetering
ondergaan.
Door een grondige her-intonatie en door het vervangen en verplaatsen van pijpen is de
klank verfraaid en waar nodig versterkt.
Bovendien is het orgel uitgebreid met een open 4-voet (Flute Harmonique), een Trompet
8-voet en een Fagot 16-voet.

DISPOSITIE:
Manuaal 1:
Prestant 8’
Roerfluit 8’
Octaaf 4’
Fluit harmon. 4’
Quint 2 2/3’
Octaaf 2’
Mixtuur 4 – 5 sterk
Trompet 8’

Manuaal 2:
Holpijp 8’
Prestant 4’
Roerfluit 4’
Nasard 2 2/3’
Gemshoorn 2’
Terts 1 3/5’
Tremulant

Pedaal:
Subbas 16’
Octaafbas 8’
Gedektbas 8’
Fluitbas 4’
Fagot 16’

Speelhulpen:
Koppel
Koppel
Koppel
Koppel
Koppel

manuaal 1 en 2
manuaal 1 en 2 16’
manuaal 1 en 2 4’
pedaal manuaal 1
pedaal manuaal 2

