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Nadat Ludwig van Beethoven het pianotrio stevig had neergezet als een ensemble van drie 
geheel gelijkwaardige instrumenten, werd deze bezetting net zo’n must voor componisten als 
het strijkkwartet. Nagenoeg elke zichzelf respecterende componist met belangstelling voor 
kamermuziek schreef wel een of meerdere pianotrio’s. Zelfs Robert Schumann, die naast zijn 
werk voor piano solo en enkele duo’s voor piano plus… om zich te oefenen in het schrijven 
voor andere instrumenten eigenlijk nauwelijks kamermuziek schreef, componeerde drie 
pianotrio’s. Twee schreef hij er in 1847 en de laatste in 1851. Hoewel zowel zijn tweede als 
derde pianotrio vaak kritisch worden bejegend, zijn het belangwekkende toevoegingen aan het 
repertoire. Antonin Dvořák voegde zelfs zes pianotrio’s aan het repertoire toe, waarvan er 
uiteindelijk vier overgeleverd zijn. Hoewel ook deze trio’s alle vier tot het standaardrepertoire 
van elk zichzelf respecterend pianotrio behoren, zijn vooral de laatste twee trio’s, waaronder 
het fameuze Dumky-trio, het meest populair. Het even meeslepende Tweede pianotrio is 
daardoor veel minder vaak te horen. 
 
Voor Robert Schumann was 1847 in verhouding tot voorgaande jaren een mager jaar. Hij 
reviseerde het laatste deel van zijn Szenen aus Goethes Faust, maakte een opzet voor de 
Ouverture van zijn opera Genoveva en hij schreef een handvol liederen. Toch was het een jaar 
waarin de componist zichzelf oversteeg op het gebied van de kamermuziek met zijn eerste 
twee Pianotrio’s. Het trio in d op. 63 is de meest klassieke van de twee en het Pianotrio in F 
op. 80 dat vandaag op het programma staat is duidelijk wat experimenteler van aard wat de 
harmonieën betreft. Desondanks is het vierdelige werk vrolijker en, zoals de componist zelf 
toegaf, ‘vriendelijker’ dan zijn eerste Pianotrio. Ondanks die ‘vriendelijkheid’ en de kritiek 
die Schumann kreeg op zijn harmonische avonturen is dit Pianotrio vanaf het eerste deel een 
waar meesterwerk. Zo is de manier waarop Schumann het tweede thema als nieuw laat 
klinken terwijl het een variatie is op het eerste redelijk briljant en zijn de wegen die hij in de 
doorwerking van dit eerste deel in sonatevorm bewandelt behoorlijk duizelingwekkend. Al 
vindt de componist nog wel ruimte om te citeren uit Intermezzo, het tweede deel van zijn 
Liederkreis op. 39. Het intieme tweede deel doet denken aan de liedcomponist die Schumann 
ook en vooral was en in het derde deel lijkt hij zich te oefenen in canonische imitatie. In de 
finale laat Schumann de instrumenten een meesterlijk gesprek aangaan. Al het materiaal komt 
van het eerste thema dat bestaat uit een aanzet tot een pianomelodie, een staccato antwoord in 
de cello en een bewogen voortzetting in de viool.  
 
Antonin Dvořák was aan het begin van de zeventiger jaren van de negentiende eeuw nog een 
onbekende provinciale componist. Aan het eind van dat decennium weerklonk zijn naam door 
heel Europa. Twee gebeurtenissen waren daar debet aan. Dvořák maakte kennis met Johannes 
Brahms, die hem in contact bracht met zijn uitgever Simrock. Daarnaast moedigde Bedrich 
Smetana Dvořák aan om de Boheemse volksmuziek in zijn composities te betrekken. De 
eerste gebeurtenis leidde onder andere tot de succesvolle Slavonische dansen, de tweede tot 
de persoonlijke en zeer herkenbare stijl van Dvořák. Het Tweede pianotrio in g op. 26 dat in 
1876 ontstond getuigt van die persoonlijkere stijl. Daarnaast speelde ook een ingrijpende 
gebeurtenis een grote rol bij het componeren van dit trio. Dvořák schreef het werk kort nadat 
zijn dochtertje slechts een paar dagen na de geboorte het leven liet. Hoewel de componist het 
niet met zoveel woorden aangaf, verwerkt hij deze tragedie in zijn Tweede pianotrio. Het 
eerste deel is met zijn sombere hoofdmelodie in g-mineur ondanks het Allegro moderato 
buitengewoon tragisch. Het tweede deel is zeer introspectief en wordt gedomineerd door een 
prachtige melodie geïntroduceerd door de cello. In het Scherzo lijkt de zon even door te 
breken, maar de finale refereert in eerste instantie weer aan het sombere begin. Pas aan het 



slot verandert de toon werkelijk en vat Dvořák nieuwe levensmoed met een stralend G 
majeur. 
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