
 

 

  

  

 

PERSBERICHT 

Singer Laren viert 149ste geboortedag Anna Singer met biografie en 

nieuwe presentatie 
 

  

 
 

  

In 2013 duiken in een Larense nalatenschap allerlei persoonlijke bezittingen van Anna Singer op. 

Gegrepen door de verhalen die deze bezittingen vertellen, besluit Jet Boetje zich te verdiepen in deze 

gepassioneerde Amerikaanse muziekliefhebber, kunstverzamelaar en stichter van maar liefst twee 

musea, een in haar geboorteplaats Hagerstown én een in Laren, Singer Laren. Jet reisde Anna achterna, 

van Laren, via Parijs en Giverny naar het Noorse Bergen en Olden tot in Hagerstown. Hierdoor werd het 

mogelijk een rijk beeld te schetsen van Anna's persoonlijke leven én van haar liefde voor de kunsten, die 

zij met zoveel mogelijk mensen wilde delen. Het resultaat is een indrukwekkende biografie: Anna Singer. 

Een verborgen leven. Op 30 oktober, de 149ste geboortedag van Anna Singer, wordt het boek in haar 

Singer Laren gepresenteerd, samen met een nieuwe expositie in villa De Wilde Zwanen 'Bij Anna Singer 



 

Thuis'. 
 

  

 

 

Richard Miller, Portret van Anna en William Singer, vóór 1912, KODE, Bergen 

  

 

Wilde Zwanen 

Multimiljonairs William Singer en Anna Singer-Brugh breken met hun Amerikaanse societyleven en kiezen 

voor een reizend bestaan. Ze beschouwen zichzelf als trekvogels, als wilde zwanen. Terwijl 

landschapsschilder William een teruggetrokken leven leidt, verzamelt Anna tijdens haar leven meer dan 

3.000 kunstvoorwerpen. In tegenstelling tot Peggy Guggenheim en Helene Kröller-Müller moet Anna niets 

hebben van avant-gardekunst, maar richt zij zich op schilders en beeldhouwers die in haar ogen ‘door 

omstandigheden nog geen gelegenheid hadden gehad om hun werk in verschillende musea van Holland 

tentoon te stellen en die door hun serieuze werk meer waardering verdienen’.   

  
 

  



 

 

Jacob Dooijewaard, Anna Singer aan de ontbijttafel, 1924, Singer Laren 

  

 

Verborgen leven 

Naast de liefde voor de kunsten wordt in de biografie van Boetje ook de keerzijde, het verborgen stuk in 

Anna’s leven, belicht. Zij brengt haar daarmee terug tot een mens van vlees en bloed. Haar onbevredigde 

passie, haar tevergeefs gekoesterde kinderwens en eenzaamheid zijn de prijs die zij betaald heeft voor 

het leven waarvoor zij ooit koos. 

 

Anne van Lienden, conservator Singer Laren, die Jet begeleidde bij de totstandkoming van de biografie: 

“Het boek gaat over een vrouw die haar passie, levenslust en onvervulde kinderwens besloot om te zetten 

in een leven in dienst van de kunst en de liefde. Soms ontroerend, vaak meeslepend en zonder meer een 

verhaal dat uitnodigt om haar verzameling, die Anna over de wereld verspreidde, nog eens goed te 

bekijken.” 
 

   

 

Anna Singer. Een verborgen leven van Jet Boetje is een uitgave van Stichting uitgeverij Noord-

Holland in samenwerking met Singer Laren. 

 

 

  

 

Welkom bij Anna Singer Thuis  

Naast de boekpresentatie wordt Anna Singer nog eens extra in de schijnwerpers gezet in villa De Wilde 

Zwanen, het Larense thuis van het echtpaar Singer. In de presentatie Bij Anna Singer Thuis, 

samengesteld door conservator Anne van Lienden, tonen kunstwerken en historische foto’s Anna’s 

persoonlijk leven en passie voor de kunsten. 
 

  



 

 

Anna aan de vleugel in de zitkamer van De WiIde Zwanen, 7 juni 1912 

  

 

Podcast Gooise Museumschatten 

Meer weten over het verborgen leven van Anna Singer en de biografie? Caspar Stalenhoef spreekt in de 

podcast Gooise Museumschatten met schrijver Jet Boetje en conservator Anne van Lienden. De podcast 

is hier te beluisteren. 
   

 

https://singerlaren.us4.list-manage.com/track/click?u=787361ab15f487e4677961db2&id=1b247c4385&e=af7892f6ae

