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VOOIWOOrd 

Naar aanleiding van een workshop over 'Modernistische 
Architectuur in Tanzania rond de onafhankelijkheid' is 
interesse gewekt voor een afstudeeropdracht over dit 
onderwerp. 
ArchiAfrika, een Nederlandse stichting die Afrikaanse 
architectuur onder de aandacht wil brengen, heeft 
de workshop georganiseerd. Schriftelijk verslag dat 
is verschenen van deze workshop heeft als leidraad 
gediend voor dit onderzoek. 

Het afstudeeratelier 'African Modernism Revisited' 
bestaat uit drie personen; Thijs Kieboom, Wilco 
Meenhorst en ikzelf. Begin 2006 hebben we Tanzania 
bezocht. Ruim een maand lang hebben we het stedelijke 
Ieven in Dares Salaam ervaren en geprobeerd te vatten 
in tekst en beeld. 
Interviews en informele gesprekken met vooraanstaande 
Tanzaniaanse architecten waren een belangrijke 
aanvulling op onze persoonlijke ervaringen van de stad. 
Daarnaast hebben we op UCLAS-university uitvoerig 
gedebatteerd met lokale architectuurstudenten en hun 
docenten. 

We hebben alledrie een eigen, interessant modernistisch 
gebouw gekozen dat iets voor de stad betekend heeft 
en centraal onderwerp zal zijn voor verdere studie. Het 
afstudeeratelier houdt zich bezig met de vraag hoe zo'n 
gebouw kan overleven en opnieuw iets kan betekenen 
voor de tropische stad die in razend tempo verandert en 
waarin het collectief geheugen fragiel is. 
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Inleiding 

Het gebouw dat centra a I staat in dit verslag heet The First 
Permanent Society Building. Het is in 1961 ontworpen 
door een Engelsman genaamd C.A. Bransgrove. 
Rand dezelfde tijd is Tanzania onafhankelijk geworden 
en voerde President Nyerere een sociaal bewind waarbij 
'zelfredzaamheid' van het eigen volk centraal stand. The 
First kan gezien worden als onderdeel van een groep 
interessante gebouwen die rand de onafhankelijkheid 
zijn ontwikkeld en waarbij tropische en modernistische 
invloeden bepalend zijn voor de ontwerpen. 

In de jaren '80 trad Nyerere af omdat het land er 
economisch slecht aan toe was. Zijn opvolgers hebben 
sindsdien een meer kapitalistisch bewind gevoerd dat 
voornamelijk gericht was op economisch herstel. Deze 
nieuwe tijd heeft nieuwe architectuur voortgebracht. 
The First, gelegen in het Central Business District 
(CBD), is in 1999 gerenoveerd door Kaisi Kalambo, een 
toonaangevende architect in Dar es Salaam. 

De tijdszones die hierboven beschreven zijn, onderzoek 
ik in de eerste twee delen van dit verslag. Het derde 
deel zal ingaan op de vraag hoe het gebouw opnieuw 
van betekenis kan zijn voor de stedelijke ontwikkeling 
van Dar es Salaam, CBD. 
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Random Socialistisch 





President Julius Nyerere 
Babawa Taifa (of Father of the Nation) 

Ondanks dat het ruim twee decennia gel eden is dat Julius 
Nyerere het presidentsschap van Tanzania neerlegde, 
hangt zijn portret nag aan vele muren verspreid over 
hetland. 
Gedreven door zijn kenmerkende sociale visie heeft 
'teacher' Nyerere het Swahili als verbindende nationale 
taal ge·introduceerd, heeft hij idealen van 'umojaa' 
(familyhood) als drijfveer ge·initieerd onder zijn mensen 
en is er een lange gerespecteerde traditie van regionaal 
politieke betrokkenheid ontstaan. 

Nyerere werd geboren in 1922 in Butiama, een plaats 
vlakbij Lake Victoria in het noordwesten van het land. 
Als zoon van een stamhoofd (Zaniki-tribe) heeft hij na 
zijn educatie in eigen land en een studie in Schotland 
gekozen voor het leraarschap. 
Begin jaren '50 is hij Ieider geworden van de Tanganyika 
African National Union (TANU), die zich hard maakten 
voor 'uhuru na umoja' oftewel freedom and unity. 

In 1962 is Julius Nyerere president geworden van 
Tanganyika, zoals Tanzania voor de eenwording met 
eiland Zanzibar heette, en heeft hij zijn, op Karl Marx, 
de bijbel en het Chinese communistische systeem 
ge·inspireerde filosofie oversocialisme en zelfredzaamheid 
in de praktijk gebracht. 

1961 -polltlek 1999 2007 
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Ontwikkeling Dares Salaam 
Stedenbouwkundig 
Ontstaan tot en met de jaren zestig 

Om de ontwikkeling van de jaren zestig beter te 
begrijpen is het belangrijk om iets meer van de 
ontstaansgeschiedenis van de stad te weten. 

Ontstaansperiode 
Het ontstaan van de stad Dares Salaam (Haven of Peace) 
is het resultaat van een 'Grand Design' ge·initieerd door 
de Sultan van Zanzibar; Seyyid Majid, in 1962. Hoop op 
grotere handelsstromen en betere communicatie met 
de binnenlanden van Oost-Afrika eisten een nieuwe, 
formele haven aan het vaste land van Tanzania. 

In tegenstelling tot verschillende omliggende 
vissersdorpjes werd Dar gesitueerd aan de baai in plaats 
van direct aan de Indische Oceaan.Straten werden 
gepland, huizen gebouwd, met als kroon op de nieuwe 
stad het paleis van de Sultan. Na de plotselinge dood 
van de Sultan in 1870 kwam de ontwikkeling van Dar es 
Salaam in rustiger vaarwater. Halfbroer Seyyid Barghash 
keerde het Grand Design de rug toe en zo werd de 
havenstad onderworpen aan een meer natuurlijke, 
informele ontwikkeling. Hindustaanse handelslieden uit 
India, maar oak Arabieren en moslims vestigden zich 
rand deze tijd in Dar. 

Koloniale periode 
In 1891 werd de Tanzaniaanse weerstand neergeslagen 
en vestigde de 'German East Afrika' kolonie zich in Dar 
es Salaam. Zo werd de stad het centrale communicatie, 

1961 . 
·stedenbouw 

1999 2007 
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Kaart Dar es Salaam 1896 

DAR ES SALAAM 

Kaart Dares Salaam 1941 



commercie en administratiehart voor de Duitse 
kolonisten. 

In 1905 is het nieuw aangelegde spoor richting het 
westen geopend en werd Dar belangrijker dan het 
noordelijker gelegen Bagamoyo, dat tot dan toe de 
grootste havenstad aan vaste land was. In 1914, toen 
de Eerste Wereldoorlog began, telde Dar es Salaam 
inmiddels 330 huizen van steen, verdeeld over het 
Europese en Aziatische deel. 

Vele Afrikanen kwamen vanuit rurale gebieden richting 
de stad op zoek naar werkgelegenheid. Ze vestigden 
zich met name langs de diverse toegangswegen. 
Toen deze stroom sterker werd, is het stadscentrum 
uitgebreid in westelijke richting. Het plan voor deze 
Afrikaanse wijk, Kariakoo genaamd, bestond uit een 
strak orthogonaal grid met eenlaagse bebouwing. In 
1916 is Dares Salaam in Britse handen gekomen en in 
1919 
vestigden de Engelsen hun administratieve hoofdkwartier 
in de stad. 
De stad is gedurende de Engelse periode met name in 
zuidelijke en westelijke richting gegroeid. 
Belangrijke stedelijke ontwikkelingen zijn de bufferzone 
(Mnazi Mmoja) tussen de Afrikaanse en Indiase wijk 
en de Sealander bridge, die een goede verbinding met 
gebieden buiten de kreek mogelijk heeft gemaakt. 
In het Engelse masterplan uit 1949 wordt het 
stadscentrum in drie ethnische zones getypeerd. Zo 
wordt er gesproken over het 'low density' Europese 
deel, het 'mid density' Aziatische deel en 'high density' 
in de Afrikaanse wijk. 

1961 -
-stedenbouw 

1999 2007 
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Kaart Dares Salaam 1967 



Ontstaan wijken stadscentrum: 

1860 Zuidelijk deel baaizone (Sultan's grand design) 

1890 Noordelijk deel baaizone (Duitse administratieve 
zone) 

1900 Centrale commerciele zone (Aziatische deel) 
- veelal combinatie van winkel en wonen 
1900 Uitbreidingswijk (Europees deel) 
- huizen voor de administratieve zone 

1905 Spoorwegen 
1905 Uitbreiding Haven 

1910 Grid Kariakoo (Afrikaans deel) 
- swahili-huizen voor havenwerkers 
1910 Upanga uitbreidingswijk 
- middenklasse woningbouw 

1920 Aanleg 'Open zone' Mnazi Mmoja 
- Havenarbeiders zijn verhuisd naar Illala 
1920 Sealander bridge 
- Verbinding voor uitbreidingswijken noordwaards 
(o.a. Oysterbay) 

- - - 1930 Sea view 
- Aanleg golfbanen 
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Onafhankelijkheid 

Met name vanwege migratie vanuit de binnenlanden 
is Dar es Salaam van begin jaren vijftig tot eind jaren 
zestig vijf keer zo groot geworden. Problemen die 
hierdoor ontstonden, gecombineerd met Nyerere's 
ideologie van zelfredzaamheid heeft ervoor gezorgd dat 
het eerste postkoloniale masterplan (1968) thema's als 
goede huisvesting voor iedereen, rioleringsvoorziening, 
watervoorziening, scholen en efficiente communicatie 
en openbaar vervoerssystemen centraal stelde. 

Het plan had stadsuitbreiding in noordelijke en zuidelijke 
richting voor ogen in plaats van verdere groei richting 
de binnenlanden. Doel van het plan was om parallelle 
ontwikkeling van de stad en het omringende landschap 
te bewerkstelligen, om zo Dares Salaam als geheel op te 
Iaten bloeien tot nationale hoofdstad met internationale 
uitstraling. Het plan bevatte verder de doelstelling om het 
stadscentrum te ontwikkelen tot culturele, commerciele 
en politieke kern van het land. 

1961 -
-stedenbouw 

1999 2007 
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Ontwikkeling gebouwpraktijk 
Dar es Salaam 
Ontstaan tot en met de jaren zestig 

Na de onafhankelijkheid van Tanzania heeft de 
bouwactiviteit in Dar es Salaam zich sterk ontwikkeld 
en een kleine groep architecten heeft intensief 
samengewerkt met de overheidsinstantie van president 
Nyerere om publieke faciliteiten voor de recent gevormde 
natie te ontwikkelen. 
ArchiAfrika heeft studie verricht naar de architectuur 
rand deze tijd. In deze paragraaf zal ik de bevindingen 
van ArchiAfrika kart toelichten. 

Voor deze modernistische architectuur uit de jaren zestig 
hebben Arabische, Duitse en Engelse koloniale machten 
ieder hun eigen sporen achtergelaten in de stad. 
Voorbeelden hiervan zijn de Old Bema, het postkantoor, 
het State house en de Lutherse Kerk. Deze mix aan 
invloeden qua stedelijke ontwikkeling in Dar es Salaam 
is rijk en uniek te noemen voor Tanzania. 
Het begin van formele architectuurpraktijk in Dar is 
gestart na het mislukken van de 'Groundnut Scheme' 
in 1949. Dit grootschalige landbouwproject, ge"initieerd 
door het Britse Parlement, was erop gericht om op de 
inlanden random Nachingwea en Kongwa pinda's en 
later zonnebloemen te telen. 

Het militair geplande project is faliekant mislukt en een 
aantal leden van deze expeditie is in Dar es Salaam 
gebleven, zo oak architect C.A. Bransgrove. 
Deze man heeft de allereerste architectuurpraktijk in 
deze stad opgericht in het centrum van Dares Salaam. 

1961 - 1999 2007 
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C.A.Bransgrove is intensief betrokken geweest bij vele 
ambassadegebouwen in en random Dar es Salaam en 
eveneens bij vrijwel aile Lutherse Kerken in en rand 
de stad. Hij heeft bovendien het Luther's house 
ontworpen, waar hij op de bovenste verdieping praktijk 
hield. Daarnaast heeft Bransgrove een aantal gebouwen 
ontworpen die aan Maktaba Road I Azikiwe Street 
gelegen zijn, waaronder the First, het gebouw 
dat centraal staat in dit afsrudeerverslag. 

Een van de andere eerste generatie architecten in de 
stad is bureau French&Hastings, eveneens personen 
die zidn blijven hangen na de Groundnut Scheme. Zij 
hebben onder meer The National Museum en het New 
Afrika Hotel gebouwd ( dit hotel is gelegen tegenover 
the First). 

Anthony Almeida is een van oorsprong Indiase architect 
die een maand na Bransgrove zijn architectenbureau 
heeft geopend. Hij is echter niet betrokken geweest bij 
het Groundnut-project maar is een geboren en getogen 
Tanzaniaan met een Indiase 
achtergrond. Belangrijke projecten van Almeida zijn 
o.a. The Goan Club, The National Library en de St. 
Joseph's Convent School, gelegen aan de baai van Dar 
es Salaam. 

B.J. Amuli is een Tanzaniaan die eveneens niets met 
het Groundnut project te maken heeft gehad en als 
student onderwijs heeft genoten in Nairobi en Tel Aviv. 
Onder contract bij Israelisch bureau Zevet heeft hij The 
National Co-operation building en het Kilimanjaro Hotel 
ontworpen. 

1961 - 1999 2007 
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YWCA - Maktabaroad I Azikiwe street - Bransgrove Posta House - Maktabaroad I Azikiwestreet - Bransgrove 



Tenslotte kan H.L. Shah gezien worden als een van 
de toonaangevende architecten in Tanzania rand de 
onafhankelijkheid. Shah heeft zijn studie genoten in 
Landen en heeft als kind al op het bueau van Bransgrove 
meegewerkt. Zijn eerste gebouw is de tropisch 
zeer verantwoorde Saint Peter's church. 

Het Afrikaanse bouwen 
Afrikaans Modernisme wordt het sterkst getypeerd door 
de antwoorden die gegeven worden op de tropische 
uitdagingen. Zan is de grate vijand. Een behaaglijk 
klimaat wordt verkregen door toepassing van zonwering 
en 'cross-ventilation'. 
Patioruimten zijn een beproefd middel om cross
ventilation te versterken en arcades bieden verkoelende 
schaduwruimte in de warme straten of schuilplekken 
tijdens de hevige moessomegens. 

Op symbolisch gebied lijkt de Afrikaanse uitingsvorm 
van modernisme niet te refereren naar inheemse traditie 
qua bouwkunst. De relatie met koloniale architectuur is 
eveneens nauwelijks aanwezig. Wellicht zjjn de arcades 
die Samora Avenue in het Aziatische deel van Dar es 
Salaam al sinds begin vorige eeuw schaduw bieden de 
enige elementen waarop verder gebouwd werd. 
Zo zijn aan Maktabaroad I Azikiwe street het Posta House 
en de YWCA, beide van Bransgrove, goede voorbeelden 
van gebouwen die inspelen op de bestaande 
context en aanvullende kwaliteiten bieden in de vorm 
van overdekte passages en publieke zones langs de 
centraal gelegen as in het stadscentrum van Dar es 
Salaam. 
Sinds de jaren '50 heeft er een schaalvergroting 
plaatsgevonden ten opzichte van de bestaande 

1961 - 1999 2007 

-gebouwniveau 

25 



Von Wissman Monument (tot 1916) 

Askari rotonde en First Permanent Building aan 
Maktaba I Azikiwe Street (CBD) 

Askari Monument (sinds 1919) 

(foto 2006) 



bebouwing. Voor het eerst werden er gebouwen 
opgeleverd met drie lagen of meer. Vanaf de jaren '60 
is deze schaalvergroting verder doorgezet met The 
First Permanent Society Building in 1961 als eerste 
hoogbouwproject. 

The First- Context 
De First is gelegen tegenover het New Africa Hotel en 
deze is weer gebouwd op de plek van het voormalige 
Kaisershof hotel. Tijdens het Duitse koloniale tijdperk 
was dit de plek die bekend stand als 'whites only 
place' en stand het symbool voor de segregatie in 
Dar es Salaam. Op de rotonde die schuin tussen the 
First en het hotel in ligt, bevindt zich nu het bronzen 
Askari (soldaat) monument, ter nagedachtenis aan aile 
oorlogslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Alvorens 
dit monument in 1919 geplaatst werd stand er op deze 
plek een monument voor Gouverneur Herman von 
Wissmann, de Duitse legeraanvoerder die de opstand 
van de Afrikanen ten tijde van de kolonialisatie heeft 
neergeslagen. 

Net als bij de YWCA en het Posta House lijkt het 
doorbouwen en opnieuw interpreteren van de bestaande 
omgeving een belangrijke insteek voor Bransgrove. 
De sierlijke vorm van de plint van the First is een directe 
reactie op de rotonde met het monument. De toren 
daarboven lijkt mee te spelen op een grotere schaal. 
Zo is de toren onopvallend vanaf Samora Avenue omdat 
hetvolume naar achteren isgeplaatst. De smalle, hoogste 
kant lijkt zich juist te richten op de Maktaba I Azikiwe-as 
en de nieuwe ontsluitingsweg Bibi Titi Mohammed road 
en is hierdoor wellicht de eerste aanzet geweest tot de 
vorming van het Central Business District. 

1961 - 1999 2007 

-gebouwniveau 
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Ingreep Bransgrove op schaal van grenszone tussen Aziatische en Europese wijk (later CBD): 

-schaalvergroting in richting nieuwe ontsluitingsweg 
-kleinere schaal Samora avenue respecteren door teruggelegen positie toren 
-doorzetten arcade's vanuit Samora Avenue, aanvulling op beperkte arcadestructuur aan centrale as. 



Tekeningen C.A. Bransgrove 1960 

Plattegrond eerste verdieping Doorsnede 



The First - Programma 
Detoren teltachtverdiepi ngen en bestaatuitka ntoorrui mte 
die vanwege de kolomstructuur vrij indeelbaar is met 
daaraan gekoppeld een functioneel blok met Iitten, 
trappenhuis en toiletten. Opdrachtgever en gebruiker 
was The British High Commission. De mezzanine werd 
eveneens gebruikt voor kantoordoeleinden. 
In de punt van het gebouw is over twee verdiepingen 
een bank gevestigd. De twee verdiepingen zijn middels 
een spiltrap en vide met elkaar verbonden. 
Aan de Azikiwe street is de centrale entree van het 
gebouw en een zestal commerciele units gelegen. 

The First - Architectuur 
Op grate schaal verbeeldt the First de universele ambitie 
van de internationale stijl, in de detaillering geeft het 
gebouw echter blijk van lokale, tropische invloeden. 
In een betonnen framewerk zijn asbest panelen met 
een open honingraadmotief bevestigd. Dit framewerk 
beschermt het achterliggende, tweede gevelvlak 
tegen de zan. Het tweede gevelvlak bestaat uit een 
borstwering met ramen daarboven. De langszijde van 
de toren heeft zowel aan de voor- als achterzijde deze 
tropische gevelopbouw. Door de ramen aan beide zijden 
te openen ontstaat er cross-ventilation. 
De dichte geveldelen aan de kopse kanten van de toren 
zijn afgewerkt met cremekleurige stenen panelen. 
De mezzanine wordt tegen de zan beschermd via sierlijke 
betonnen l'amellen die frontaal tegen de zonrichting 
staan opgesteld. 
De entree is verdiept gelegen op een verhoogd 
plateau van hardsteen. Dit verhoogde element is vrij 
vormgegeven en maakt op speelse manier de bocht van 
Samora Avenue naar Azikiwe street. 

1961 - 1999 2007 
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Rondom Kapitailistisch 



Links: Ali Hassan Mwinyi, president van 1985 tot 1995 
Midden: Jakaya Kikwete, president sinds 2005 
Rechts: Benjamin Mkapa, president van 1995 tot 2005. 



Het Post-Nyerere tijdperk 
Van socialisme naar kapitalisme 

Ondanks dat er meer en meer ontevredenheid heerste 
over het socialistische experiment, werd Julius Nyerere 
in 1980 voor de vijfde maal herkozen als president. 
In 1985 is Nyerere afgetreden en gaf hij de macht 
over aan Zanzibari Ali Hassan Mwinyi. Mwinyi heeft 
afstand genomen van Nyerere's invalshoek en initieerde 
een economisch ontwikkelingsprogramma. De val van 
Europees communisme in de vroege jaren '90 en de 
druk van Westerse donoren heeft er voor gezorgd dat 
er sinds 1992 een meerdere partijen politiek gevoerd 
wordt. De eerste verkiezingen waren in 1995. In deze 
roerige tijd werd Benjamin Mkapa gekozen tot de nieuwe 
president van Tanzania. 
Tijdens zijn presidentsschap zette Mkapa de liberalisatie 
voort die zijn voorganger Mwinyi was begonnen. Hij 
privatiseerde het merendeel van de staatsbedrijven en 
stimul·eerde de vrije markt om het land aantrekkelijker 
te maken voor buitenlandse investeerders. 

Critici van Mkapa vonden dat hij buitenlandse bedrijven 
te veel toestond de economie te overheersen. 
Bovendien stelden ze dat de levensomstandigheden 
van de gemiddelde Tanzaniaan niet verbeterde door zijn 
beleid. 

Volgens zijn medestanders was het aantrekken van 
buitenlandse investeerders de enige manier om 
economische groei te verwezenlijken. Mkapa's beleid 
werd gesteund door de Wereldbank en het IMF en leidde 
tot de kwijtschelding van een deel van de schulden van 
Tanzania. 

1961 1999 -polltiek 2007 
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Ontwikkeling Dar es Salaam 
Stedenbouwkundig 
jaren zeventig tot nu 

Dar es Salaam is geen hoofdstad van het land meer, 
deze eer komt sinds 1973 toe aan het centraler gelegen 
Dodoma, maar desondanks is Dar nog altijd in razend 
tempo aan het groeien. Zo woonden er rond 1960 
125.000 mensen in de stad en nu naar schatting zo'n 3 
miljoen. De rijkste delen van de stad zijn Oysterbay en 
Msasami. De middenklasse van Dar es Salaam woont 
in en rond het stadscentrum en het merendeel van de 
inwoners, zo'n 70 procent, woont in de sloppenwijken. 

1961 1999 -
-stedenbouw 

2007 
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Ontwikkeling stadsdelen centrum 

Kariakoo is getransformeerd van een drukbevolkte 
eenlaagse woonwijk naar erg druk bevolkte wijk waar 
veelal handel gedreven wordt gecombineerd, waarbij 
men woont in blokken van 6 verdiepingen of meer. 

De van oudsher Aziatische wijk verandert in minder snel 
tempo. De vele winkels worden nag altijd gerund door 
mensen met een Aziatische achtergrond. De tempels 
en moskeeen spelen immer een belangrijke rol als 
ontmoetingspunt voor de verschillende 
culturen. 

Het Europese deel met lage dichtheid staat nu bekend 
als ambassadewijk. Naast ambassades zijn in dit rijke 
stadsdeel ministeries en overheidskantoren te vinden. 

De overgangszone tussen het Aziatische en het 
Europese deel is omgevormd tot het Central Business 
District (OBD). Het gebied wordt gekenmerkt door 
bankgebouwen, hotels en publieke gebouwen zoals 
de hoofdkantoren van politie en van postzaken en 
kantoorfuncties gehuisvest in prestigieuze hoogbouw. 

Met uitzondering van de aanlegplaatsen voor de ferry's, 
die van en naar de bijliggende eilanden varen, is de 
oude kustzone het meest rustige stadsdeel. 

Upanga is iets verder verdicht met enkele grate 
woonblokken en schoolcomplexen. Nag altijd wonen 
met name Aziaten in dit deel van het stadscentrum. 

1961 1999 -
-stedenbouw 

2007 
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Maktabaroad I Azikiwe street (CBD) 



Ontwikkeling gebouwpraktijk 
Dares Salaam 
jaren zeventig tot nu 

De formele bouwpraktijk in Dares Salaam is drastisch 
veranderd ten opzichte van de zestiger jaren. Zoals 
gezegd werd Afrikaans modernisme gekenmerkt door 
een besef van de tropische context. Dit kwam tot uiting 
door zonwering, cross-ventilation, patioruimten en 
arcades. 
Sinds de nieuwe, kapitalistische politieke situatie lijken 
er andere belangen te gelden. 
Door spiegelglas en airconditioning lijkt de directe context 
er minder toe te doen. Belangrijk is nu de marktwaarde, 
een plek veroveren in een nationale en internationale 
prestigestrijd lijkt het uitgangspunt. Hoe meer glas er is 
toegepast en hoe duurder 
de gebruikte techniek, hoe meer status er wordt 
verkregen. Oat dit creeren van verschillen niet ten goede 
komt aan het ideaal van een homogene sociale klasse 
is evident. 
Gebouwpraktijk in Dar es Salaam is vanwege haar 
geschiedenis nooit sterk doordrongen geweest van 
inheemse invloeden en heeft altijd een internationaal 
karakter gehad. Echter, de tropische omstandigheden 
zijn altijd uitgangspunt geweest bij het antwerp. 
De huidige ontkenning van de tropische context is de 
belangrijkste verandering tussen gebouwpraktijk in de 
jaren '60 en nu. Bovendien lijken de gekoelde nieuwe 
torens zich verder te distantieren van het Ieven in de 
warme straten en hebben ze hierop zelfs een negatieve 
invloed vanwege warmte-uitstoot en reflectie. 

1961 1999 - 2007 
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Bank of Tanzania - H.L. Shah PPF-office tower - MDS Architects 

Mafuta House- Sumar & Varma Associates NSSF Waterfront House - Landplan Icon, Kaisi Kalambo 



De architecten van welleer, zoals A. Almeida en B.J. 
Amuli, bouwen lang niet meer zoveel als vroeger en het 
afbouwen van hun carriere lijkt in gang gezet. Voor H.L. 
Shah gold een ander verhaal. De recentelijk overleden 
ontwerper van de Saint Peter's Church was met wellicht 
zijn grootste opdracht uit zijn carriere bezig. Aan de 
prestigieuze, westers ogende 'Twin Towers' van Dar 
es Salaam, oftewel de bank van Tanzania wordt op dit 
moment de laatste hand gelegd. 

De PPF-office tower uit 1999 is van een Zuid-Afrikaans 
architectenbureau genaamd MDS. Het bureau opereertop 
een mondiale schaal en hanteert een sterke commerciele 
inslag. Wellicht vanwege dit mondiale opereren wordt 
geen gebruik gemaakt van lokale bouwkundige kennis 
maar kiezen ze voor bouwmethodes die een contextloze, 
mondiale esthetiek verbeelden. 

Mafuta House van Tanzaniaans bureau Sumar&Varma 
Associates is op dit moment het hoogste gebouw van de 
stad en tevens ook van het land. Het project herbergt een 
mix aan functies, waaronder commercie, kantoorruimte 
en een congreszaal. 
In tegenstelling tot de PPF-tower herbergt dit recentelijk 
opgeleverde gebouw wei tropische kenmerken. Zo zijn er 
zonweringen toegepast van glas en is de arcade gelegen 
aan Azikiwestreet (CBD) een schaduwvoorzienende 
aanvulling op de openbare ruimte aan deze drukke as. 

Een ander gerenommeerd architectenbureau in Dar es 
Salaam is Landplan-lcon Architects van Kaisi Kalambo. 
Kalambo heeft stu die genoten in zowel Kenia als Engeland 
en Duitsland. Hij is (oud-)president van zowel de MT 
(Architecture Association Tanzania) als Tanzaniaans 

1961 1999 - 2007 
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Airco's en spotlights op het dak Nieuw interieur trappenhal 
------

Nieuwe gevelbekleding Nieuwe spiegelglazen uitstulping 



afgevaardigde voor de AUA (African Union of Architects). 
Het NSSF Waterfront House is een project van dit bureau, 
evenals de renovatie van the First. 

First renovatie 
Opdrachtgever voor de renovatie van de First was NSSF 
(National Social Security Fund). Dit zakelijk instituut 
investeert geld van werknemers in vastgoedprojecten 
om zo de waarde te vergroten. 

Kaisi Kalambo heeft opdracht gekregen om de First van 
'nieuwe allure en status' te voorzien, zo lijkt het. De 
cremekleurige stenen panelen van het oorspronkelijke 
gebouw zijn vervangen door donkere natuursteen 
tegels, de asbest zonwering heeft plaatsgemaakt 
voor geperforeerde staalplaten. Daarnaast zijn er, om 
Kalambo's woorden te gebruiken, 'new features' in de 
vorm van airconditioning, spotlights en een spiegelglazen 
uitstulping toegepast. Tot slot is het interieur vernieuwd 
en is het oorspronkelijk ronde noodtrappenhuis 
vervangen door een rechthoekig volume met een 
alurniniumbekleding. 

De reacties op de renovatie zijn niet enkel positief. Zo 
heeft A. Almeida het gebouw omgedoopt tot "musquito
net building" vanwege de geperforeerde staalplaten. 

Daniel Mbisso, docent architectuur aan de universiteit 
van Dar es Salaam zegt: "The renovation in the first 
permanent building could have been simpler and cheaper 
and I don't think that the older facade was difficult to 
clean. Personally, I don't appreciate much the new look 
of the building as it's color makes it appear to be out of 
context." [Daniel Mbisso] 

1961 1999 - 2007 
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Geperforeerde stalen roosters hebben de oude Interieur kantoorpanden 
asbest zonwering vervangen. Airco's zijn achter 
het scherm geplaatst. 

Het recentelijk opgeleverde Mafuta-house 
een moderne vorm van het zonnescherm toegepast. 
Glaselementen verlichten de druk van de zan op het 
gebouw. 



Over de manier waarop het gebouw gerenoveerd is 
valt te discussieren, maar feit blijft dat renoveren van 
gebouwen in de Tanzaniaanse context niet alledaags is 
en dat het initiatief om geen nieuwbouw te plegen maar 
het bestaande op te waarderen als een innovatieve 
manier van stadsvernieuwing kan worden gezien. 
'The First - 1999' kan daardoor gelezen worden als een 
gebouw dat de monumentenstatus heeft verkregen. 
Dit herkennen en herontwikkelen van bestaande 
kwaliteit lijkt me een zeer positieve ontwikkeling in een 
gefragmenteerd stad als Dar es Salaam, een stad die 
allesbehalve een coherent geheel is. 

Een tweede positief aspect aan de renovatie is de 
creatieve manier waarop er een combinatie is gemaakt 
tussen mechanische klimatisering en natuurlijke 
ventilatie. In plaats van een glasgevel als enige scheiding 
tussen het warme buiten en het koele binnen vormen 
de geperforeerde staalplaten een extra buffer die zowel 
een modern uiterlijk verschaft als de zan buitenhoudt. 

Er kan nu gekozen worden voor een natuurlijke 6f 
kunstmatig gekoelde ruimte, de airco's worden niet 
aan de gevel getoond maar zijn weggestopt achter het 
scherm. De druk van de zan op de gevel wordt verlaagd 
zodat de airco minder hard hoeft te werken en dus 
minder energie verbruikt. 
Tot slot kan er nu gekozen worden om het gebouw 
overdag kunstmatig te koelen en buiten kantooruren op 
natuurlijke wijze te ventileren. 

1961 1999 - 2007 
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National Library 

Hotel Sophiahouse I 

Kindergarten 

Luxurous car dealer 

Buildingsite for new towers 
( +20 floors susp.) 

Petrolstation 

Shopplngmall 

Residential tower (20 floors) 

Posta - central dalladalla stop 

Maktabaroad 

Discotheque I Hardrockcafe DSM 

Samora avenue · shopping street 

F rs p m n n uttdln ..och .. !y 

Standard Bank 

Post office 

Park I taxi and daladalstop 

Overzicht CBD 

Court 

Crafs and Artsmuseum 

Barclays bank 

Mtivenpickhotel 

Upanga street: Former main 
road to citycentre 

Golfcourse 

Office tower ( 10 floors) 

Res1dental tower ( 15 floors) 

Ohlostreet 

Posta House 

Woolworth shopping centre 

PPF tower - offices ( 18 floors) 

Goan club 

ISC building 

Steers (western and eastern fastfood) 

Askarimonument 

Nic Investment tower (20 floors) 

New Africa Hotel 

Luther's house 

Protestant Church 

KllimanJaro Hotel 

Klvukoni front 



In 2005 is Kolonel Jakaya Mrisho Kikwete met een ruime 
meerderheid gekozen als vierde president van het land 
en daarmee opvolger van Benjamin Mkapa. Zijn beleid 
is in grote lijnen een voortzetting van het beleid van 
Mkapa met als grootste speerpunt het 
terugdringen van armoede en het versterken van de 
Tanzaniaanse economie. 

Wat kan The First betekenen voor Dar 
es Salaam - CBD anno 2007? 

Het Central Business District is de rijkste zone van de 
stad. Het is daarmee ook het meest internationale deel 
van de stad. Zoals eerder gezegd wordt het gebied 
gekenmerkt door een mix aan kantoorfuncties, 
bankgebouwen, hotels, shopping malls en publieke 
gebouwen. Er is echter weinig cohesie en samenhang 
tussen de verschillende gebouwen. Hoog-laag, nieuw 
en vervallen wisselen elkaar abrupt af, de rode draad 
lijkt te ontbreken. 
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De centrale Maktabaroad I Azikiwe-as is overdag 
warm en vol met mensen. De vele uitlaatgassen en 
de reflectie van de spiegelglazen torens versterken 
de onbehaaglijke sfeer in de straat. Er zjjn initiatieven 
geweest om de open bare ruimte aan de as te verbeteren, 
denk bijvoorbeeld aan Bransgrove's YWCA of Posta house 
maar ook the First's sculpturale arcade. Ook recentelijk 
zijn er hieren daar positieve ontwikkelingen te herkennen. 
Zo verzorgt het Mafuta-house een aangenaam ruime 
arcade aan de Maktabaroad I Azikiwe-as. De openbare 
ruimte aan deze as zou als structurerende onderl'egger 
moeten worden gezien om zo meer eenheid en binding 
in het gebied te kunnen verzorgen. 

'First-2007' zou binnen de kapitalistische context 
een sterke aanvullende ontwikkeling moeten zijn op 
de leefbaarheid van de openbare ruimte aan de as. 
Uitdaging ligt er ter hoogte van de plint van het gebouw. 
De plint zou een actieve rol kunnen spelen waarbij het 
het stedelijke Ieven in zich opneemt om een uitlaatklep 
te bieden voor de mensen in de warme en drukke straten 
en op die manier een volgende stap is in de richting van 
een aangename openbare ruimte aan de centrale as. 
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De spotlights die Kaisi Kalambo op The First heeft gericht 
blijven in de avonduren op non-actief. Waarschijnlijk 
omdat het huidige programma, kantoren en commercie, 
zich er niet toe leent. 

Met het toevoegen van spotlights heeft Kalambo 
duidelijk gemaakt dat er kansen liggen om avondleven 
te ontwikkelen in dit gebied. In de huidige situatie valt 
de onverlichte stad vrijwel dood na het invallen van de 
duisternis. Echter, oak hier liggen er aanknopingspunten 
voor verdere ontwikkeling. Zo zijn er bijvoorbeeld 
tegenover de the First, in het New Afrika Hotel 
avondactiviteiten in de vorm van een casino en een 
lounge. 

Om een platvorm te creeren voor . een internationaal 
inversteringsmilieu is het van belang dat Dar es Salaam 
zich profileert als ambitieuze stad met internationale 
allure. Het bevorderen van de stedelijkheid in de 
avonduren is hier evident aan. 

Ik wil, naast het verder ontwikkelen van de plint, 
avondprogramma toevoegen aan het gebouw en zo 
'The First-2007' een onderdeel Iaten zijn van een CBD 
dat zowel overdag als 's avonds bulkt van levendigheid 
in een context van ruimtelijke kwaliteit en eenheid. 
Niet opnieuw een andere richting inslaan, maar 
doorbouwen op wat er is lijkt me uitermate belangrijk 
om verdere vervreemding tegen te gaan. 
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Aanknopingspunten voor het 
herontwikkelen van de plint: 

Het stedelijke blok waar the First onderdeel van uitmaakt 
wordt gekenmerkt door diversiteit. Het is voor dit gebied 
echter een relatief helder gestructureerd blok. Zo is 
er een duidelijke tweedeling in formele straatzijde en 
informeel binnengebied. 

De First is een hoekgebouw. De arcade die vanuit Samora 
Avenue wordt doorgezet naar de as stopt abrupt aan 
het eind van het gebouw. Dit arcadeloze perceel tussen 
de First en de Standard bank wordt nu gebruikt voor 
parkeren. Het private parkeren wordt afgeschermd door 
een muur. 

Er zijn twee scenario's denkbaar om om te gaan met dit 
gat in de stedelijkheid. 
Ten eerste zouden we de open structuur aan de baaizone 
door kunnen zetten in het stedelijke blok waar the First 
onderdeel van is. 
Een andere optie is om aan te sluiten op de geslotenheid 
van de CBD-as. Ik kies voor de laatste optie omdat 
het blok zowel programmatisch als stedenbouwkundig 
een sterkere relatie heeft met de CBD-as dan met de 
baaizone. 
De binnenzijde van het blok wordt gekenmerkt door 
private, informele bebouwing. Er is een duidelijk 
contrast tussen publieke voor- en private achterzijde. 
Om de eenheid van het blok te vergroten accepteer ik 
de tweedeling tussen voor en achter. Om dit te be rei ken, 
vul ik het gat in de morfologie en verleng ik met het 
volume de schaduwvoorzienende arcade. 
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Kavel First Begane grand 

Plint compleet Gebouw compleet 



Interne aanknopingspunten I kansen: 

De onderste verdieping van de huidige First is in drieen 
opgedeeld: toegang, bank en commercie. De bank is nu 
verdeeld over twee verdiepingen maar dit was ooit een 
met elkaar in directe relatie staand geheel middels een 
vide. Deze kwaliteitsruimte aan de rotonde wil ik graag 
in ere herstellen. 
De commerciele ruimte op de begane grand aan de 
arcade functioneert naar behoren en wil ik daarom zo 
min mogelijk veranderen. De prachtige mezzanine met 
sierlijke lamellen aan de straatzijde is nu in gebruik als 
kantoor maar naar mijn idee is deze ruimte geschikt 
voor een meer publieke functie in deze context, zoals 
horeca. 

Bransgrove heeft veel aandacht besteed aan de 
vormgeving richting het monument. De baaizijde en 
binnenzijde van het blok zijn minder sculpturaal en juist 
zakelijker, eenvoudiger vormgegeven. The First is niet 
alzijdig ontworpen maar heeft een duidelijke voor- en 
achterkant. 
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Ontwerpopgave: gat in stedenbouwkundig blok invullen, doorzetten schaduwzone. 



Ontwerpopgave: nieuw programma tussen twee karakteristieke gebouwen. 
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Ontwerp: 

Ter aanvulling van de relatief gesloten bestaande 
plint heb ik ervoor gekozen om een erg open 
tegenhanger te ontwerpen. De combinatie tussen 
beide voorziet de plek van een aaneenschakeling van 
verschillende ruimtelijkheden met eigen kwaliteiten en 
mogelijkheden. 

Het open gedeelte van de plint is in drie plateaus 
verdeeld met elk hun eigen functie: openbare zittrap, 
lobby en horeca. Deze drie nieuwe elementen krullen 
om het bestaande, goed functionerende commerciele 
deel heen en vinden aan de achterzijde aansluiting met 
het eerste niveau van de bestaande plint, de mooie 
mezzanine. 
Deze achterzijde van de bestaande mezzanine wordt 
veranderd, krijgt een meer open karakter om zo de 
overgang tussen het nieuwe vloerveld en de bestaande 
verdieping te versterken. 

Om de ruimtelijke kwaliteiten optimaal te gebruiken en 
het met name meertoegankelijk te maken vooreen grater 
publiek, verandert de functie. In plaats van kantoorruimte 
wordt deze zone een horeca-aangelegenheid. Het over 
twee verdiepingen verdeelde bankgebouw in de punt 
van het gebouw verandert eveneens van functie. Oak 
dit deel sluit aan op het nieuwe plateau op niveau een. 
De vide die Bransgrove in het gebouw had gemaakt 
maar is dichtgezet maak, ik opnieuw open. In de zeven 
meter hoge ruimte die hierdoor ontstaat, zal het meest 
luxe deel van de plint komen. 
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Bestaand gevelaanzicht 

Nieuw gevelaanzicht 



Deze aaneenschakeling van ruimtelijkheden met eigen 
functionele invulling krijgt een extra impuls door de 
functie in het nieuwe, schaduwvoorzienende volume dat 
boven de nieuwe plint komt. 

Een multifunctionele zaal die mogelijkheden biedt 
voor lezingen, dans, muziek, expositie of theater. Een 
aanvulling voor Dar's Central Business District dat onder 
meer met het casino en de lounge in het New Afrika 
Hotel een nieuwe stap is richting avondactiviteit en 
levendigheid in dit relatief rijke 'visitekaartje' van Dar 
es Salaam. 
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Architectuur van de ingreep 

Vanwege het klimaat met zijn hoge temperaturen en 
de ligging aan de oceaan, hebben de gebouwen in Dar 
es Salaam veel te verduren. Dit in combinatie met het 
gebrek aan of het ontbreken van onderhoud zorgt ervoor 
dat de materialen snel worden aangetast en gebouwen 
een verloederde indruk achterlaten. 

Tijdens onze reis hebben mijn afstudeergenoten en ik 
de vergelijking gemaakt tussen een gebouw en een 
dalla-dalla-bus. Deze openbaar vervoersbusjes komen 
tweedehands aan in het land. Alles wat niet direct een 
functie heeft wordt er vroeg of laat uitgehaald zodat 
aileen de meest essentiele onderdelen overblijven. 
Voor gebouwen lijkt min of meer hetzelfde te gelden. 
Alles wat essentieel is zou onderdeel moeten zijn van de 
kern, de constructie. Dat is de enige manier om er zeker 
van te zijn dat het er over tien jaar nag zit en dat het 
beoogde architectonische beeld bewaard blijft. 

Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de Kariakoo Market 
van B.J. Amuli. Het 'masterpiece' uit de jaren zeventig 
heeft aile belangrijke aspecten zoals zonwering, cross
ventilation en regenwaterafvoer perfect ge'integreerd 
in de hoofdvorm en heeft daardoor nag immer het 
beoogde beeld. 

Deze randvoorwaarde heeft mij ertoe doen besluiten 
om zo min mogelijk aanvullende bouwelementen te 
gebruiken en een eenduidige hoofdstructuur te maken. 
Het rigide karakter van beton leent zich hier goed voor. 
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Baaizijde First - overdag 

Baaizijde First - 's avonds 



Om de concurrentie met de spiegelglasarchitectuur aan 
te gaan en de huidige context dus niet te ontkennen heb 
ik er voor gekozen om een sobere maar tegelijkertijd 
sculpturale vorm te maken van beton die een tweede 
volume van glas beschermt tegen de zon. 
Het contrast tussen beide materialen maakt het beeld 
sterker en spannender. De zaal in het glazen volume 
zie ik als de bijzondere kwaliteitsruimte intern. De 
betonsculptuur dient voor aile aanvullende functies. 
Samen geven ze the First een tweede voorzijde. 

Translucente glasdelen worden in de avonduren van 
binnenuit aangelicht. De transparante glasdelen aan de 
bovenzijde van het binnenste volume geven een kleine 
inkijk naar de bezigheden in de zaal. De zittrap en lobby 
komen in een sprekend avondlicht te staan. 
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Deelgebieden: De zittrap 

Aanleiding voor de vorm van de openbare zittrap is 
het verschil in rooilijn tussen de Standard Bank en The 
First. 
De ruimte onder de trap wordt gebruikt voor opslag 
en staat via de lift in directe verbinding met de 
multifunctionele zaal. In hetdichte blok links van de zittrap 
zijn kaartverkoop en technische ruimte gesitueerd. 

Aan de private achterzijde is er ruimte voor parkeren. 
De trap verbindt de begane grand en het 3 meter 
hager gelegen lobbyplateau. Om extra ruimte te maken 
voor parkeren en aanleg van groen zijn twee een
verdiepingshoge schuurtjes gesloopt. De palmbomen 
verzorgen extra schaduw en een aangenaam groen 
aanzicht ter hoogte van de lobby. De betontrap wordt 
afgewerkt met een epoxy-toplaag. De open ruimte 
tussen de betonnen elementen wordt gedicht met 
roosters zodat de ruimte onder de trap geventileerd 
wordt. 

[ 
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Deelgebieden: De lobby 

Scheiding tussen het trapgedeelte en de lobby ontstaat 
door de zitvoorziening (bar) op het grensgebied. De 
lobby wordt aan de achterzijde begrenst door een open 
muur van lamellen. Aan de voorzijde komen planten en 
achter de lamellen zullen de palmbomen te zien zijn. 
Deze verschillende lagen vormen samen een groene en 
gevarieerde scheiding tussen privaat en prive. 
In het betonnen volume zijn ticketcontrole, kantoor en 
bewaking te vinden. Daarnaast geeft de trap toegang 
tot de bovenliggende multifunctionele ruimte. In het 
blokje rechts van het lobbyplateau is de uitgang vanuit 
de zaal gesitueerd. 

palmbomen, lamellen, planten 



Baaizijde bestaand 



10orsnede baaizijde nieuw 85 



Niveau 1 
Nieuw 



Deelgebieden: 
Horecaplateau natuurlijke ventilatie 

Dit deels bestaande, deels nieuwe plateau is aan de 
achterzijde van het gebouw afgeschermd door de 
'groene wand: net zoals bij het lobby gedeelte. Het 
plateau wordt in tweeen gedeeld door de taatsdeuren 
die 's nachts het gebouw afsluiten. Zo ontstaat er de 
binnenruimte aan de drukke verkeersas, afgeschermd 
door de lamellen en de rustigere buitenruimte aan 
de achterzijde. Achter de bestaande lamellen komen 
nieuwe puien die open te schuiven zijn zodat het veld 
volledig natuurlijk geventileerd wordt. 
Aan de rechterkant van het plateau is het bestaande 
verticale verkeersblok dat de toren ontsluit. 

palmbomen, lamellen, planten 
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Deelgebieden: 
Horecaplateau geklimatiseerde ruimte 

De vide verbindt de twee, in de punt van het gebouw 
gelegen, compacte delen visueel met elkaar. 
De bestaande spiltrap blijft het verbindingselement tussen 
beneden en boven. De ingang aan de voorzijde, links 
van de spiltrap is in de huidige situatie niet in gebruik. 
Ik wil deze toegang opnieuw in gebruik nemen om zo 
de toegankelijkheid van de plint verder te vergroten. 
Om een divers aanbod te bewerkstelligen en dus de 
keuzemogelijkheden te vergroten, wordt dit deel van de 
plint mechanisch gekoeld. De technische ruimte die op 
het dak aanwezig is, wil ik hiervoor gebruiken. 
De gekoelde, 7 meter hoge ruimte in de punt van het 
gebouw zal als meest luxe deel van de plint fungeren. 
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Deelgebieden: 
Multifunctionele Ruimte 

Om de ruimte optimaal te gebruiken en zo flexibel 
mogelijk te Iaten zijn is er voor gekozen om aile 
secundaire functies in het omhulsel van in het werk 
gestort beton te herbergen. 

De ruimte binnen deze functionele, dichte structuur 
is open en Iicht (afm. zaal 26x12,5x7,5m). Via 
schuiframen onder en boven ontstaat cross-ventilation. 
Tijdens activiteiten kan er gekozen worden voor een 
geklimatiseerde ruimte via de technische voorzieningen 
die opgenomen zijn in de vloer. 

Om de flexibiliteit te vergroten is de vloer op verschillende 
manieren te gebruiken doordat hydraulisch aangestuurde 
elementen omhoog en omlaag kunnen. De techniek voor 
deze voorziening is eveneens opgenomen in de open 
ruimte onder de vloer. 

multifunctionele ruimte 

v1oerelementen 

schuifdeiJren 

podium kleedruimte 
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lmultlfunctionele zaal 

Langsdoorsnede 

podium 
fllmdoek 



Dwarsdoorsnede 

De betonstructuur biedt openingen aan de langs
en achterzijde van de zaal. Deze openingen worden 
afgeschermd metschuifdeuren die voorde betonstructuur 
zijn bevestigd. Vanuit deze hager gelegen openingen 
kunnen films of optredens getoond worden aan de 
toeschouwers in de zaal. Afhankelijk van de activiteit 
kan bepaald worden welke schuifdeuren dicht blijven of 
opengeschoven worden. De zaal kan op deze manier in 
zowel lengte- als breedterichting dienst doen, hetgeen 
de flexibiliteit verder vergroot. 

De zaal hangt via een stalen hangconstructie aan 
het betonnen omhulsel. Zowel de vloer als het dak is 
opgebouwd uit damwandelementen. Het plafond van de 
zaal wordt afgewerkt met akoestische elementen. 
De vloer wordt aan de onderzijde afgewerkt met een 
translucent glasplafond. Deze glazen elementen worden 
in de avonduren van binnenuit aangelicht. De glazen 
delen die boven de vloer uitkomen zijn van transparant 
glas. 

lmultifunctionele zaal 



zaal dichte vloer 
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zaal open vloer 
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kleine zaallezingen: vloer open, schuifdeuren dicht, gordijn gesloten 
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grote zaallezingen: vloer open, schuifdeuren dicht 
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film: vloer open, schuifdeur korte zijde open, ramen verduisterd 

film: vloer dicht, schuifdeur lange zjjde open 



- - -1---------'------~- - - -

1961 1999 2007 



Multiple First's: 

"identities are not pure but the product of mixing, fusion, and creolization" [Foucault] 

The first-1961: Rond het Nyerere tijdperk was de First een 'Westers teken' dat niet zozeer 
door programma ofvormgeving maar door de zorgvuldige in passing morfologisch meer eenheid 
binnen het voorheen gesegregeerde gebied zocht en vervolgens symboliseerde. 

The First-1999: In het Post-Nyerere tijdperk is het door de renovatie (hetgeen niet alledaags 
is in de Tanzaniaanse context) enerzijds een teken geworden van de heersende drang naar 
status middels het uiten van rijkdom. 
Een gebouw waarbij een glimmende toren belangrijker is geworden dan kwaliteit op 
straatniveau. Anderzijds geeft deze renovatie aan dat het conserveren en 'upgraden' van 
bestaande kwaliteit een optie is en het zo The First de monumentenstatus geeft. 

The First-2007: Het gebouw dat als eerste hoogbouwproject, als uniek renovatieproject en 
als paradoxaal teken van het koloniale, postkoloniale en kapitalistische verleden en heden van 
Tanzania gelezen kan worden voorziet de CBD-as in 2007 van extra en vernieuwende openbare 
ruimte. Het probeert door te bouwen op de as die reeds gefragmenteerd van schaduwzone 
en openbare kwaliteitsruimte is voorzien. Daarnaast geeft het programmatisch nieuwe impuls 
om het relatief rijke stadsdeel van meer avondleven en mogelijkheden te voorzien en zo de 
beoogde allure en dus het platform voor internationale investeringen naar een nieuw plan te 
til len. 

'Our functionalist means accepting the realities of the situation, with al their contradictions 
and confusions, and trying to do something with them. In consequence we have to create an 
architecture and a town planning which -through built form- can make meaningful the change, 
the growth, the flow, the vitality of the community'. 
[The Smithsons] (Uit Proceedings - ArchiAfrika) 



Nawoord: 

Allereerst wil ik iedereen die bij de ArchiAfika stichting 
betrokken is, maar in het bijzonder Joep Mol, 
hartelijk bedanken voor aile informatie, adviezen en 
begeleidingen. 
Daarnaast wil ik Daniel Mbisso en zijn collega's van de 
UCLAS-University, Dar es Salaam, hartelijk bedanken 
voor aile gesprekken, rondleidingen en e-mails. 

Ik heb met veel plezier aan deze afstudeeropdracht 
gewerkt. Een nieuwe, voor mij vreemde, stad leren 
kennen is een fantastische ervaring. 
De samenwerking met mijn ateliergenoten, Wilco en Thijs 
verliep erg goed. Ik denk dat we veel van elkaar geleerd 
hebben en dat we elkaar fanatiek hebben gestimuleerd 
om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. 

Terugkijkend op het ontwerpproces, denk ik dater tijden 
zijn geweest dat ik te krampachtig met de opdracht ben 
omgegaan. Bovendien had ik graag nag meer willen 
(en moeten) experimenteren, middels fysieke modellen, 
met afmetingen en materialen, om zo het gevoel voor 
de te ontwerpen ruimtes verder te versterken. 
Diverse onderdelen zouden preciezer uitgewerkt hebben 
kunnen (en wellicht moeten) worden. Desalniettemin 
ben ik tevreden met het eindresultaat en zal ik met veel 
genoegen terugkijken op dit traject. 
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