
De akkoorden 2: Septiem akkoorden

A: grondligging

Septiem akkoorden zijn niets anders dan drieklanken met daarbovenop nog een septiem.

In onderstaande voorbeelden staan alle septiem akkoorden (hierna 7 akkoorden) die we
kennen.

       Groot Dominant Klein         Klein-groot of      Overmatig
 Naamloos

    Overmatig Verminderd    Half       Dubbel    Hard
    Dominant      Verminderd    Verminderd Verminderd

Ook hier nemen we de 7 akkoorden een voor een door:

Het groot 7 akkoord C-E-G-B bestaat uit een grote terts, een reine kwint en een grote
septiem.
Het dominant 7 akkoord C-E-G-Bes uit  een grote terts,  een reine kwint en een kleine
septiem.
Het klein 7 akkoord C-Es-G-Bes uit een kleine terts, een reine kwint en een kleine septiem.
Het klein-groot of naamloos 7 akkoord C-Es-G-B uit een kleine terts, een reine kwint en
een grote septiem.
Het overmatig 7 akkoord C-E-Gis-B uit een grote terts, een overmatige kwint en een grote
septiem.
Het overmatig dominant 7 akkoord C-E-Gis-Bes uit een grote terts, een overmatige kwint
en een kleine septiem.
Het verminderd 7 akkoord C-Es-Ges-Beses uit een kleine terts, een verminderde kwint en
een verminderde septiem.
Het half verminderd 7 akkoord C-Es-Ges-Bes uit een kleine terts, een verminderde kwint en
een kleine septiem.
Het  dubbel  verminderd  7  akkoord  C-Eses-Ges-Beses  uit  een  verminderde  terts,  een
verminderde kwint en een verminderde septiem.
Het hard verminderd 7 akkoord C-E-Ges-Bes uit een grote terts, een verminderde kwint en
een kleine septiem.

Een drogere opsomming is nauwelijks denkbaar!
Van al deze 7 akkoorden zijn het dominant en het verminderd het meest voor komend, en
in mindere mate het groot en dubbel verminderd 7 akkoord.

Opgaven: Antwoord:

Bouw
1. een dominant 7 akkoord op E
2. een verminderd 7 akkoord op Fis
3. een groot 7 akkoord op A en
4. een klein 7 akkoord op Es.



B: andere liggingen

Het spreekt vanzelf dat we al deze akkoorden ook kunnen omkeren. Dit zijn heel wat noten
voorbeelden, want we kunnen ze drie keer omkeren.

       Groot Dominant Klein          Klein-groot of      Overmatig
  Naamloos

    Overmatig Verminderd            Half       Dubbel    Hard
    Dominant      Verminderd    Verminderd Verminderd

In bovenstaande twee voorbeelden zien we alle  7 akkoorden, maar nu in de volgende
ligging: terts E-G, kwint E-B en sext E-C van het groot 7 akkoord. Dus een terts-kwint-sext
akkoord. Dit korten we af naar kwint-sext akkoord.

       Groot  Dominant Klein           Klein-groot of      Overmatig
   Naamloos

    Overmatig Verminderd             Half       Dubbel    Hard
    Dominant       Verminderd    Verminderd Verminderd

Deze twee voorbeelden tonen ons alle 7 akkoorden in de volgende ligging: een terts G-B,
kwart G-C en sext G-E. Voluit terts-kwart-sext akkoord en afgekort terts-kwart akkoord.

       Groot Dominant Klein          Klein-groot of      Overmatig
  Naamloos

    Overmatig Verminderd             Half       Dubbel    Hard
    Dominant       Verminderd    Verminderd Verminderd

En tot slot zien we bij deze twee voorbeelden de volgende ligging: een secunde B-C, kwart
B-E en een sext B-G. Voluit secunde-kwart-sext akkoord en afgekort secunde akkoord.

In cijfers zien de verschillende liggingen er zo uit: 7, 6-5, 4-3 en 2. Mooi toch?


