
Eva Cassidy ‘unplugged’ op haar best 

Tien jaar geleden maakte de wereld kennis met het bijzondere stemgeluid van Eva 
Cassidy (1963-1996). Het postuum verschenen album Songbird (2001) kenmerkte zich 
door een grote variatie aan stijlen: jazz, folk, blues en gospel. 

De meeste partijen op de cd waren pas na Eva's overlijden door haar vroegere bandleden 
ingespeeld. Producer, bassist en vriend Chris Biondo maakte tijdens haar korte leven 
honderden opnames die meestal half afgemaakt bleven liggen vanuit de gedachte: daar kijken 
we later nog wel eens naar. Er kwam echter geen later, want Eva stierf op 33-jarige leeftijd 
vrij plotseling aan huidkanker. Biondo stelde enkele albums samen 'in de geest van Eva'. Aan 
de bestaande gitaar- en zangpartijen voegde hij instrumenten toe op een manier waarvan hij 
dacht dat Eva het graag zou hebben gewild. 

Chris Biondo weet als goede vriend waar Eva's muzikale voorkeuren lagen. Na haar 
overlijden zei hij: 'Het is alsof ik naast Picasso heb gewoond zonder dat te beseffen'. Voor een 
herdenkingsbijeenkomst maakte Biondo een selectie uit Eva's mooiste liedjes om die aan de 
nabestaanden te kunnen laten horen. Na afloop overhandigde hij in een emotionele opwelling 
de doos met banden aan de ouders Hugh en Barbara Cassidy.  

doorbraak 

Als Eva optrad in de omgeving van Washington DC, zaten er hooguit dertig mensen in de 
zaal. Niet dat ze dat erg vond; eigenlijk had ze een hekel aan optreden. Liever 
experimenteerde ze muzikaal in de studio van Biondo. Haar medemuzikanten bleven tot de 
laatste dag geloven in een doorbraak, maar toen Eva eenmaal gestorven was, ging ieder zijn 
eigen weg. Chris Biondo en pianist Lenny Williams componeren tegenwoordig muziek voor 
documentaires van National Geographic Television en Discovery Channel en gitarist Keith 
Grimes en drummer Raice McLeod spelen op bruiloften en partijen. Niemand rekende op het 
gigantische succes van Songbird. Ouders en muzikanten die Eva in 1996 harmonieus 
herdachten, ontmoetten elkaar vijf jaar later in de rechtszaal. Chris betreurt inmiddels dat hij 
Hugh en Barbara de banden cadeau heeft gedaan.  

De strijd gaat over geld. Eva, die niets om aards slijk gaf, zou het nauwelijks hebben 
begrepen. Op de achtergrond speelt ook de vraag: hoe belangrijk waren Eva's 
medemuzikanten? In een vertrouwelijke brief aan haar broer Dan, die sinds de jaren tachtig in 
IJsland woont, schreef Eva: 'Ik ben het zat om te wedijveren met drums en luide 
gitaarversterkers. Als ik zo moet schreeuwen, komt mijn stem niet tot zijn recht. Veel liever 
speel ik alleen.' In dezelfde periode als waarin ze de brief verstuurde, verbrak Eva de relatie 
met Chris Biondo. Dan Cassidy weet zeker: 'Als Eva langer had geleefd, had ze in haar eentje 
muziek gemaakt'.  

In die zin is de onlangs verschenen cd Simply Eva een statement. Blix Street Records, een 
tamelijk onbeduidende platenmaatschappij, die dankzij Eva Cassidy plotseling in het centrum 
van de muziekindustrie terecht kwam, koos voor een selectie kale liedjes. Dat wil zeggen: 
Eva's stem en haar gitaarspel. In sommige gevallen verwijderden ze overbodige, later 
toegevoegde instrumenten, maar op Simply Eva staan ook niet eerder uitgebrachte 
uitvoeringen.  



Het is een beetje jammer dat deze cd een wapen in de strijd is geworden. Een ouder album als 
Live at Blues Alley, met daarop stevige soul en rhythm-and-bluesnummers laat bijvoorbeeld 
een puike, rauwe Eva Cassidyband horen. Maar het ingetogen Simply Eva is ook een muzikale 
belevenis van de eerste orde. Eva staat bekend om haar uithalen, maar juist op momenten dat 
ze zich inhoudt, wordt de muziek echt spannend. Simply Eva opent met 'Songbird', 
oorspronkelijk een nummer van Fleetwood Mac. Het is een van haar populairste liedjes, dat 
ieder jaar hoog in de top 2000 staat. In de nieuwe versie is 'Songbird' ontdaan van de uit een 
keyboard afkomstige violen en de kunstmatige metronoomtik en daarmee sterk verbeterd.  

akoestisch 

Op Simply Eva staan drie gospelnummers. Die kant van Eva werd door haar omgeving 
evenmin begrepen. De mooiste is 'Wayfaring Stranger', waarvan al twee eerdere versies zijn 
verschenen. Deze derde, unplugged uitvoering is volstrekt anders dan die andere twee. Niet 
vanuit de tenen, maar zeker niet minder krachtig. Het nummer lijkt zo op een ouderwetse 
folkballade, die ze graag zong en die haar bandleden uit haar hoofd probeerden te praten. Ook 
'Kathy's Song' en 'Time after Time' op Simply Eva zijn erg sterk. 
 

Blix Street Records heeft tot nu toe niet aangedurfd deze 'uitgeklede' versies uit te brengen. In 
Amerika is Eva Cassidy vanwege de veelheid van stijlen moeilijk te verkopen. En dat terwijl 
Simply Eva de eerste Eva Cassidy-cd is die volledig in het bakje akoestische folk is te 
plaatsen. Zou Simply Eva, tien jaar na de doorbaak in Europa, het begin zijn van een 
Amerikaanse triomftocht? Aan de kwaliteit van Eva's zang en niet te vergeten haar gitaarspel 
zal het niet liggen.  
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