
Een oudere heer speelt Jacques Brels  
‘La Chanson des Vieux Amants’ op  
Amsterdam Centraal, wanneer een 
blond meisje op de piano afstapt en 
hem iets toefluistert. Hij knikt en even 
later begint ze – prachtig en voluit – mee 
te zingen. Ze is nog maar net begonnen 
als een jongen uit het inmiddels toege-
stroomde publiek op de achtergrond 
spontaan een staaltje moderne dans ten 
beste geeft. Zomaar een scène rond een 
van de NS-stationspiano’s.  
Inmiddels zijn ze te vinden op tien 
stations (Utrecht, Amsterdam, Den Haag, 
Breda, Arnhem, Zwolle, Maastricht,  
Groningen, Leeuwarden en Nijmegen) en 
ze zijn een regelrechte hit. Ineke Mans 
(58), NS-servicemedewerker op Utrecht 
Centraal, doet haar werk meestal onder 
pianobegeleiding. ‘Ik loop regelmatig 
door de hal en afgezien van de vroege 
ochtend zit er altijd wel iemand achter 
de piano. Van jong tot oud, van alle  
nationaliteiten en niveaus. Zodra het 
station tot leven komt, leeft de piano 
mee. Soms loopt het helemaal vol rond 
de piano, tot trommelspelers aan toe. 
Geweldig! Wie dit uitgevonden heeft … ’ 

Trein laten schieten
Daar mag ze Irma Winkenius voor 
bedanken, die al een nominatie voor 
Amsterdammer van het Jaar kreeg voor 
haar idee. Als projectmanager van Am-
sterdam Centraal is zij verantwoordelijk 
voor de ingrijpende verbouwing van 
het station. Om de consequenties voor 
de reiziger enigszins te compenseren, 
zocht NS naar een middel om wat sfeer 
terug te geven. Irma: ‘Toen ik in Londen 
en Lille stationspiano’s zag en merkte 
wat het effect daarvan was, dacht ik 
meteen: dit moeten wij ook doen! De 
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eenvoud van noten die iemand uit zijn 
hart speelt, heeft een enorme impact.’ 
Samen met onder anderen collega  
Sacha Rintjema, klantbelevings-
deskundige voor alle NS-stations, rolde 
zij dit idee uit. Dus staat er sinds najaar 
2014 een piano op Amsterdam Centraal, 
waarna andere steden snel volgden. 
Want het doet inderdaad wat, die piano. 
Mensen laten er soms hun trein voor 
schieten, weet Irma. ‘In de stations-
hectiek zorgt de pianomuziek voor een 
aangename vertraging. Zelf raak ik  
vaak genoeg ontroerd als ik na een lange 
werkdag tegen een pilaar aangeleund 
nog even sta te luisteren. Share your  
talent staat er op de piano: mensen 
delen echt een stukje van zichzelf.’ 

Spontane Boogiewoogie
Trees (65) uit Kamerik en de Amster-
damse Monique (59) treffen elkaar bij 
de piano in Utrecht Centraal voor een 
dagje winkelen. Ze blijven even staan 
luisteren. Monique: ‘Ik luister wel vaker 
en zie altijd glimmende gezichten om 
me heen. In het onpersoonlijke van het 
station geeft de piano iets persoonlijks, 
een moment van verbroedering.’ 
Trees: ‘De muziek tilt je op.’ Karlan (22) 
uit Hasselt moet een halfuur wachten 
tot haar trein vertrekt. Dat vindt ze 
helemaal niet erg. ‘Zo leuk dat de 
piano hier staat! Gitaarspelers kunnen 
overal spelen, maar een piano neem 
je niet zomaar mee. Door dit initiatief 
krijgt de piano meer aandacht.’ Ze  
speelde al eerder in Utrecht, Amsterdam 
en Zwolle. ‘In Zwolle heb ik spontaan 
de Boogiewoogie gespeeld met een 
onbekende. Verder speel ik veel klassiek; 
nu heb ik bijvoorbeeld Impromptu III  
van Schubert in gedachten. Dat ligt 

Trees en Monique

Op diverse stations kunnen reizigers zomaar verrast 
worden door spontane pianoconcertjes die het wachten 

een stuk leuker maken. Binnen een kleine 
anderhalf jaar heeft de NS-piano Nederland veroverd.

Zodra het 
station tot leven 

komt, leeft 
de piano mee
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Aangename 
vertraging 

Ineke Mans

RONDOM DE NS-PIANO
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Naomi en Thirza

Claudia De Breij 
gaf in januari een 

minioptreden bij de 
Utrechtse piano.

LEKKER 
NAAR 
LILLE
Een middeleeuws cen-
trum, de futuristische 
wijk Euralille, hippe 
winkelstraten, gezel-

lige cafés en restaurants in overvloed; Lille heeft alles voor een 
verrassend leuk weekendje ertussenuit. Stap vrijdag om 16.17 
uur op Amsterdam in Thalys, en tegen 19.00 uur wandelt u al de 
stad in. Een fijne plek voor borrel en diner is zo gevonden. Na 
een nachtje uitrusten in een betaalbaar hotel kunt u dan nog 
het hele weekend genieten van kunst, cultuur en shoppen; en 
dan voldaan weer met Thalys richting huis. Een ticket is er al 
vanaf € 29,- enkele reis 2e klas. 

GENTSE FEESTEN
De beeldschone binnenstad van Gent is elk jaar toneel 
voor een groots cultureel festival: de Gentse feesten. Van 
15 tot en met 24 juli is op de pleinen weer van alles te 
beleven: muziek, straattheater, acrobatiek en dans. Alles 
is gratis toegankelijk. Daarnaast is er een aantal betaalde 
festivals. Jazzfans mogen het Blue Note Records Jazz 
Festival niet missen en voor liefhebbers van dance is 10 
Days Off een must. Meer info op festipedia.nl
De Gentse Feesten zijn het 
best met het openbaar ver-
voer te bereiken. Intercity 
Brussel rijdt vanuit Am-
sterdam via onder andere 
Den Haag en Rotterdam 
naar Antwerpen, waar u na 
een overstap naar hartje 
Gent reist. Uw ticket koopt 
u eenvoudig online op 
nsinternational.nl of bij 
de verkoopautomaten op 
het station.

‘ALADDIN 
THE MUSICAL’ 
IN LONDEN
Meer dan een miljoen bezoekers zagen 
de prijswinnende musical Aladdin al op 
Broadway in New York. Nu is de voor-
stelling overgevlogen naar het Prince 
Edward Theatre in het Londense West 
End. Disneys betoverende sprookje 
is hier nog tot en met september te 
zien. Maak er een heerlijk weekend 
Londen van en kies voor de trein. Reis 
naar Brussel-Zuid en stap daar over op 
Eurostar. Twee uur later staat u al op St. 
Pancras International Station. Een en-
kele reis 2e klas is er al vanaf € 59,-. Meer 
informatie op aladdinthemusical.com 
en nsinternational.nl/eurostar

Tips voor uw treinreis 
Uw internationale treinreis is vanaf elk 
station in Nederland te boeken. Geef 
bij het boeken aan of u een abonne-
ment of kortingskaart heeft voor reizen 
binnen Nederland. De korting wordt 
dan automatisch verrekend volgens de 
voorwaarden. Klaar om op pad te gaan? 
Op uw internationale treinticket ziet u 
een vierkante barcode waarmee u de 
poortjes op het station opent. Een  
handige uitleg vindt u opde website 
nsinternational.nl/tickets-kopen

WANDELEN VAN STATION 
NAAR STATION  
Te voet ervaar je een stad op z’n best. Zeker op zonnige 
dagen is het genieten van al het moois dat bijvoorbeeld 
Berlijn, Brugge en Avignon te bieden hebben. En ook net 
buiten de stad is veel fraais te ontdekken. NS Internatio-
nal stippelde in Duitsland, België en Frankrijk een aantal 
verrassende wandelingen uit, allemaal van station naar 
station. Zoals de twaalf kilometer lange route door Berlijn, 
die langs hofjescomplexen, het Spreebogenpark en de 
wandelboulevards van de rivier de Spree voert.  
Zin om buiten de gebaande paden de andere kant van Eu-
ropa te ontdekken? De trein brengt je snel en comfortabel. 
Kijk voor inspiratie op nsinternational.nl/wandelen

makkelijk in het gehoor en is goed te 
spelen. Ik speel vooral voor mezelf, 
maar houd wel rekening met toehoor-
ders. Ik ga hier niet maar wat zitten 
oefenen.’ Terwijl Karlan aan het spelen 
is, staat David (22) uit Gouda al te wach-
ten op zijn beurt. ‘Piano spelen is mijn 
passie; als ik de kans heb, speel ik.’ Jaja, 
maar of hij nu wil gaan zitten en iets 
wil laten horen, vraagt een ongeduldige 
voorbijganger. Drie kleine meisjes trek-
ken hem even later aan zijn mouw voor 
een verzoeknummer. Geweldig, vindt 
David. ‘Ik kom hier vaker en heb bijna 
altijd wel contact. Je leert echt zó nieuwe 
mensen kennen.’ Vandaag doodt hij 
op aangename wijze de tijd tot zijn 
date arriveert. ‘We zien elkaar nu voor 
de tweede keer. Als ze wil, laat ik haar 
straks iets horen.’

Bekende Nederlanders
Reizigers krijgen alle ruimte om te 
spelen; NS bemoeit zich er zo min moge-
lijk mee – tenzij een omroepbericht niet 
goed te horen is, dan vragen ze vrien-
delijk of de speler even wil stoppen. De 
piano’s worden maandelijks gestemd; 
dat moet wel met zulk intensief gebruik. 
Toch klinkt er af en toe een valse noot, 
figuurlijk dan. De piano in Amsterdam 
moest afgelopen december vervangen 
worden toen vandalen hem hadden 
toegetakeld. Maar uiteindelijk pakte 
ook dat vervelende incident positief uit. 
Irma Winkenius: ‘We werden meteen 
overstelpt met steunbetuigingen – wat 
voor ons eens te meer een bevestiging 
was dat iedereen van de piano houdt.’ 
De inwijding van de nieuwe piano door 
de Amsterdamse zangeres Glennis 
Grace (georganiseerd door Radio 538) 
trok vervolgens veel bekijks. Ze is overi-
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 ‘Ik wacht op 
m’n date. Als ze 

wil speel ik 
zo voor haar’

gens niet de eerste bekende Nederlander 
die de piano weet te vinden: Robert ten 
Brink bespeelde hem al, bijgestaan door 
Alain Clark, en in januari gaven Claudia 
de Breij en Waylon een minioptreden 
bij de Utrechtse piano. Sfeer brengt-ie 
zeker! Dat vindt ook Sjoerd (18) uit  
Margraten: ‘Zelf speel ik weleens in 
Maastricht, nu heb ik met vrienden af-
gesproken. Het is een handig verzamel-
punt, maar daarnaast is het gewoon 
altijd leuk om bij de piano te staan.’ 

Karlan
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