
 

 

 

 

Amsterdam Museum verwerft kunstwerk Aukje Dekker over eerste 

vrouwelijke burgemeester  
  

Het Amsterdam Museum heeft het werk Woman on top (2022) van kunstenares Aukje Dekker verworven. 

Het werk, waarmee Dekker het feit benadrukt dat Femke Halsema de eerste vrouwelijke burgemeester is 

van Amsterdam, is dinsdag officieel onthuld in de werkkamer van burgemeester Halsema op het 

stadhuis.  

 

  
Margriet Schavemaker, Aukje Dekker en burgemeester Halsema voor het werk.  

Foto Amsterdam Museum, Francoise Bolechowski. https://we.tl/t-S81SlVhqJR  

 

Het werk Woman on top (2022) van Aukje Dekker (beeldend kunstenaar, medeoprichter Sociëteit Sexyland) 

bestaat uit vele kleine strookjes papier met daarop de woorden ‘I have to work harder’. Dekker plakte duizenden 

strookjes op een grote fotocollage van burgemeestersportretten van Amsterdam. Allen mannen. Dat deed zij net 

zo lang tot de burgemeesters helemaal achter de strookjes verdwenen. Niet meer zichtbaar, maar nog altijd 

aanwezig. ‘I have to work harder’ is een suggestieve uitspraak, die zowel kan staan voor de eerste vrouwelijke 

burgemeester van de stad: moet zij harder werken dan de mannen die haar voorgingen? Maar ook kan het staan 

voor een maatschappij die steeds sneller gaat, of een zelfkritische blik op de eigen prestaties. Woman on top is 

een tijdsdocument van de stad en de rol van vrouwen in bestuur, maar ook van de prestatiemaatschappij.  

  

        
Aukje Dekker, Woman on top, 2022, papier op fotoprint.  

Foto Amsterdam Museum, Francoise Bolechowski. https://we.tl/t-pnUcUhYAde  

  

Aukje Dekker koos voor een kritische aanpak: “Toen ik de opdracht kreeg om een werk te maken voor de kamer 

van de burgemeester wilde ik een werk maken over Femke Halsema; De eerste vrouwelijke burgemeester van de 

stad is. Iemand moet de eerste zijn en dat is een zware taak. Het viel me ook op dat het in de publieke opinie 

https://we.tl/t-S81SlVhqJR
https://we.tl/t-pnUcUhYAde


vaak ging over haar accent of lippen; uiterlijke kenmerken die echt niets met een bestuurlijke functie te maken 

hebben en wat mijns inziens vaker gebeurt bij vrouwen op hoge posities. Woman on top is meer dan een standje. 

Ik raakte geïnspireerd door de serie burgemeestersportretten uit de collectie van het Amsterdam Museum maar 

wilde ook een statement maken en mensen iets geven om over na te denken.''   
  

Burgemeestersportretten  

Aukje Dekker liet zich voor haar kunstwerk Woman on top inspireren door portretten van Amsterdamse 

burgemeesters na de Tweede Wereldoorlog uit de collectie van het Amsterdam Museum. In de collage achter de 

woorden ‘I have to work harder’ nam zij portretten op van onder andere Gijsbert van Hall, Ivo Samkalden, Feike 

de Boer, Schelto Patijn en Job Cohen. Die te zien zijn in het stadhuis. “Het kunstwerk van Dekker gaat over de 

actualiteit van deze stad en biedt tegelijk nieuwe perspectieven op het verleden. Want sinds begin twintigste 

eeuw konden vrouwen zich verkiesbaar stellen, maar Amsterdam kreeg pas een eeuw later een vrouwelijke 

burgemeester. Met ons acquisitiebeleid focussen we nu sterk op grootstedelijke kwesties en nieuwe 

perspectieven op de stad. Gendergelijkheid is daar een belangrijk onderdeel van.'', aldus Margriet Schavemaker, 

artistiek directeur van het Amsterdam Museum.  

  

Burgemeester Halsema  

Het werk van Dekker is een recente gezamenlijke opdracht van de gemeente Amsterdam en het Amsterdam 

Museum voor de werkkamer van burgemeester Halsema. Het werk is opgenomen in de collectie van het 

Amsterdam Museum die bestaat uit meer dan 100.000 objecten van en over de stad Amsterdam. Het kunstwerk 

is op dinsdag 29 november officieel onthuld in de werkkamer van de burgemeester.  

 

Noot voor redactie/niet voor publicatie. Met vragen richt u zich tot Kim Koopman, k.koopman@amsterdammuseum.nl of 06 - 22 

92 77 29.   
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