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Bescheiden musical 
over Eva Cassidy
Over the Rainbow; The Eva Cassidy Story. 
Theatre Productions Ltd. Met Zoe Tyler, Donna 
Hazelton en David Paisley. Geschreven door 
Brian Langtry.  

DOOR JOHAN BAKKER

Dertien jaar na de dood van Eva Cassidy 
(1963–1996) staan haar leven en haar mu-
ziek nog steeds in de belangstelling. De 
postuum verschenen cd’s verkopen nog 
altijd goed; de liedjes ‘Fields of Gold’ en 
‘Songbird’ bereikten de top 2000 en een 
Engelse musical over het leven van de zan-
geres trekt al vijf jaar volle zalen. Het 
wachten is op de biografische film.    

Songbird, het in 2001 uitgebrachte album, 
sloeg in als een bom. Terry Wogan was de 
eerste die het vuurtje aanwakkerde. Op het 
moment dat hij Eva’s versie van ‘Fields of 
Gold’ opzette was de BBC presentator zich 
niet bewust van het feit dat de zangeres een 
paar jaar eerder aan de gevolgen van huid-
kanker was gestorven. Toen het gelikte pro-

gramma Top of the Pops een bibberig vanuit 
de hand gefilmd clipje liet zien, verdrong 
Eva’s album Madonna en Robbie Williams 
van hun topposities. Eva Cassidy had ‘Over 
the Rainbow’ geheel naar haar hand gezet. 
Het wat drakerige lied uit de musical The Wi-
zard of Oz had ze in een aansprekende folk-
ballade veranderd. Hoewel de Top of the 
Pops makers van te voren aarzelden of ze het 
amateuristische filmpje wel moesten uitzen-
den, bleek het grote publiek te hunkeren 
naar de eenvoud van een mooi gezongen 
lied. 

Eigenzinnig
De verlegen zangeres trad niet graag op, ze De verlegen zangeres trad niet graag op, ze 
had een grote afkeer van de wereld van de 
showbusiness. In de opnamestudio voelde 
Eva zich echter als een vis in het water. Dank-
zij tientallen opnames die Eva’s vriend en 
producer Chris Biondo met haar maakte, 
konden er vijf cd’s met acceptabel materiaal 
worden gevuld. In veel opzichten was Eva 
Cassidy eigenzinnig. Dat ze tijdens haar le-
ven niet doorbrak, was deels haar eigen keu-

ze. Had ze toegestemd in een contract met 
Blue Note, dan was ze de voorloper van No-
rah Jones geworden. Maar tot wanhoop van 
haar medemuzikanten weigerde Eva: ,,Ik wil 
me niet beperken tot jazz”, was haar com-
mentaar. De manier waarop Eva Cassidy ver-
schillende stijlen gebruikte, die ze op haar 
eigen wijze arrangeerde, was haar kracht. 
Eva werd een voorbeeld voor veel zangeres-
sen zoals Trijntje Oosterhuis en Katie Melua. 
De laatste nam twee postume duetten op.  

Deprimerend
Wie de musical Over the Rainbow wil zien Wie de musical Over the Rainbow wil zien 
moet naar Groot-Brittanië. Jaren geleden al 
stond de musical een week in Hoogeveen, 
maar dat bleek een eenmalige actie van een 
theaterdirecteur die toevallig Eva-fan was. 
De cast trekt van zuid naar noord en is drie 
dagen in het Schotse Motherwell, vlak onder 
Glasgow neergestreken. Na een periode van 
hoge werkloosheid zijn de tijden iets verbe-
terd, maar Motherwell oogt nog steeds de-
primerend. De vele herfstbladeren, als een 
vooruitwijzing naar het droevige ‘Autumn 

Leaves’, maken het er niet beter op. Voorbij-
gangers op straat halen hun schouders op 
wanneer hun de weg naar het theater wordt 
gevraagd. Motherwell is geen oord voor fri-
voliteiten zoveel wordt duidelijk. 
De bescheiden opgezette musical begint met 
het gospellied ‘How Can I Keep From Sin-
ging’. Het is een krachtige en bij Eva Cassidy 
passende start. Zingen en muziek speelden 
een hoofdrol in haar leven, maar gospel nam 
een wel heel bijzondere plaats in. Het twee-
de stuk ‘Wade in the Water’ is ook al zo’n 
gospelklassieker. De meeste acteurs bespe-
len zelf instrumenten. De in Engeland als 
jurylid van ‘Any dream will do’ (Op zoek naar 
Joseph) bekende actrice en zangeres Zoe Ty-
ler lijkt met blonde pruik, shorts en hout-
hakkersshirt precies op Eva. De illusie neemt 
het voorzichtig over van de werkelijkheid. 

Weinig ambitieus
Als een rode draad door het stuk loopt de on-
enigheid tussen Eva en haar vader. Vader 
Hugh, met karakteristiek Amerikaans ac-
cent, kan niet uitstaan dat zijn dochter zo 

weinig ambitieus is. Behalve zangeres is Eva 
beeldend kunstenaar. Ze wordt aangenomen 
op een prestigieuze kunstacademie, maar 
‘vergeet’ zich in te schrijven: ,,Dat ze me wil-
len is genoeg”. 
Een tweede verhaallijn is de verhouding tus-
sen Chris en Eva. Ze zijn tegenpolen die el-
kaar aantrekken, maar ook in deze relatie 
zoekt Eva een perfectie die niet van deze we-
reld is. Gelukkig valt er ook genoeg te lachen 
tijdens deze musical. Het personage Chuck 
Brown, een soulzanger met wie Eva enkele 
keren optrad, is bijzonder grappig. 
Tragikomisch is de scène waarin Eva en haar 
broer Danny voor geld optreden als nepcow-
boys in een Wildwest themapark waar het 
publiek met vette grappen wordt vermaakt. 
Eva hangt haar cowgirlhoed vervolgens in de 
wilgen en besluit na dit avontuur alleen nog 
maar goede muziek te gaan maken: ,,Het pu-
bliek moet hetzelfde voelen als ik, wanneer 
ik zing over vreugde, verdriet, hoop en lief-
de”.

Huidkanker
Eva schreef zelf nauwelijks songs maar in-Eva schreef zelf nauwelijks songs maar in-
terpreteerde die van anderen. Ze selecteerde 
haar liedjes op de combinatie tekst en mu-
ziek. De boodschap van een lied moest posi-
tief en hoopvol zijn. In het beste gedeelte 
van de musical speelt de ‘Eva Cassidy band’ 
een complete set in een imitatie van het be-
faamde Blues Alley concert, dat in de jaren 
90 op een livecd verscheen. Op de achter-
wand van het theater worden gefilmde beel-
den geprojecteerd die de makers in Wa-
shington D.C. en omgeving hebben opgeno-
men. Het Schotse publiek waant zich in een 
jazz- en bluesclub te Washington; Zoe Tyler 
zingt op momenten zo overtuigend dat je 
vergeet dat dit een musical is.  
De eerste vooruitwijzing naar Eva’s dood zit 
in een tijdens de vakantie op de Virgineilan-
den uitgesproken zin: ,,Teveel zon is niet 
goed voor je”. Juist doordat de neergezette 
Eva Cassidy zo levensecht overkomt, is het 
aangrijpend wanneer je haar met een wan-
delstok en even later met kaalgeschoren 
hoofd ziet lopen. 
Door haar werk op een boomkwekerij in de 
openlucht krijgt ze te maken met een kwaad-
aardige vorm van huidkanker. ,,Ik ben op 
zoek naar een plaats waar het altijd goed zal 
zijn.” Dat Eva zich uit haar rolstoel laat val-
len en huilend ‘Autumn Leaves’ zingt, is over 
de rand. Wel is de musical terughoudend in 
het laten zien van Eva’s laatste ogenblikken. 
Eva zingt nog één keer voor een publiek dat 
op dat moment weet dat dit haar zwanen-
zang zal zijn. Ook de keuze voor dat slotlied 
is veelzeggend: ‘What a Wonderful World’.  

Over the Rainbow reist nog tot en met maart 
door Groot-Brittanië en gaat vervolgens op 
reis naar het Midden-Oosten, waar Eva’s 
muziek inmiddels ook is ontdekt.

De musical Over the Rainbow met 
Zoe Tyler in de rol van Eva Cassidy.
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De ‘echte’ Eva Cassidy (1963–1996). 


