Mondlane University and
Mozambican photographer
Mauro Pinto. It was first
presented at the FrenchMozambican Cultural Centre
of Maputo in March 2007.
(*)
Sammy Baloji produced his
photographic mapping of the
Avenida Lenine in Maputo,
Mozambique in collaboration
with Luis Lage, vice-director
of the Department of
Architecture of Eduardo

the outskirts of today’s city, in an urban area
where facilities and amenities are precarious.
Strolling the Avenida Lenine, then, shows
us the many faces of Maputo, with both its
up-market townscape and its ‘clandestine’
counterside. It is this urban reality that
Sammy Baloji’s photographic mapping of
this urban axis displays so poignantly.(*)
Confronting us with views of buildings that
simultaneously capture the appropriation of
this structures by the city’s inhabitants, his
photographs reflect both the static infrastructure and the dynamic chaos and motion
occurring along this avenue, thus providing a
penetrating cross section through Maputo’s
physical, social, economic and emotional
urban spaces.

bouwkundige expert verenigt de jargons van
verschillende stedelijke actoren in zijn instrumentarium. De centrale rol die de survey speelt
in het werk van Ecochard is een uitstekend
voorbeeld: niet alleen bedoeld om de complexiteit van het lokale terrein in kaart te brengen,
maar bovenal om een gemeenschappelijke taal
te introduceren, waarin geografische, economische, sociale en ruimtelijke factoren worden
samengebracht in een overkoepelend vocabulaire. Met dit vocabulaire kunnen vervolgens
stedenbouwkundige projecten worden gearticuleerd, die in uiteenlopende domeinen en met een
verscheidenheid aan stedelijke actoren zouden
kunnen resoneren.
Het werk van Michel Ecochard illustreert
hoe Afrikaanse steden in de jaren vijftig en zestig
in toenemende mate het speelveld werden van
stedenbouwkundigen met een transnationale
praktijk. Deze nieuwe stedenbouwkundige
professional maakte geen gebruik van stedelijke
Het is belangrijk om na te denken over de erfenis modellen, die specifiek waren toegesneden
die de voormalige koloniale mogendheden
op lokale omstandigheden, maar ontwikkelde
hebben nagelaten aan ontwikkelingslanden
veeleer methoden en instrumenten die zich
overal ter wereld: India, Afrika, Zuid-Amerika
konden accultureren in veranderende locaties,
en het Oosten. Deze erfenis, die zowel goede als contexten en sociale realiteiten. Deze specifieke
slechte kanten heeft, is na de onafhankelijkheid
benadering van de stedelijke problematiek was
het uitgangspunt geweest voor stedelijke
vooral het resultaat van de praxis van de
ontwikkeling (…). Tegenwoordig zijn al deze
transnationale stedenbouwkundige, die instrulanden autonoom. En hoewel de erfenis uit
menten en modellen nodig had, die zich gemakhet verleden de zaken voor hen niet altijd
kelijk lieten aanpassen aan de verschillende
eenvoudiger heeft gemaakt, hebben zij de
gebieden en actoren, waarmee hij werkte. Dit
beslissingsbevoegdheid in handen. Deze beslisvermogen tot ‘acculturatie’ heeft de stedelijke
singsbevoegdheid is echter uitermate beperkt,
projecten in veel gevallen verzekerd van hun
daar de middelen voor onderzoek en realisatie
duurzame karakter; tot op de dag van vandaag
26
ontbreken.
heeft het grote invloed op de ontwikkeling van
steden. Aan Casablanca heeft het bijvoorbeeld
De stedenbouwkundige wordt zo een ontwikeen kader geboden om zich te ontwikkelen tot
kelingsprofessional die landen helpt bij hun
een echte Afrikaanse stad van het grootste
dekolonisatieproces. Een van zijn belangrijkste
aantal – een ware Afropolis.
Vertaling: InOtherWords, Maria van Tol
opdrachten is, om te gaan met de ruimtelijke
resultaten van kolonisatie, waaraan sommige
van deze experts, zoals Ecochard, ironisch
genoeg zelf actief hadden bijgedragen.
Een van de belangrijkste kenmerken van de
nieuwe transnationale expert is dat hij niet alleen
26
gebruik maakt van het traditionele jargon van de Michel Ecochard, ‘L’Urbanisme
dans les pays en voie de
architecturale vorm, maar ook de taal spreekt
développement et la coopération vue en sens le plus large’,
van de economie, de demografie, de sociale
l’Architecture d’Aujourd’hui, nr.
ontwikkeling, enz. De transnationale steden132 (1967), 104.

masonry buildings started to replace the
earlier constructions in wood. Decorative
elements in the form of cast iron balustrades
Text: Luis Lage
and other features were applied on the
Photographs: Sammy Baloji
façades, while the architectural language
started to echo stylistic tendencies in the
Maputo’s history goes back to 1544, when the metropole. A preference for the art deco
Portuguese navigator and explorer Lourenço typical of Maputo’s later urban landscape
Marques founded a village on the Espírito
first appeared in the city’s post office.
Santo Estuary on the Indian Ocean, but it
From the mid 1920s onwards, urban
started to take its form as a coastal city only planners and architects advocated for and
from the 1800s onwards. At that time, the
geared the further development of the city,
location of the current Avenida Lenine formed and the first ‘native residential areas’ apits eastern limit and boundary, serving as a
peared. Due to a growing population, the
gateway to one of the bastions of the city.
city expanded especially in northern direction,
In 1841, when the city consisted of only a
with some extremely dense neighbourhoods
few houses and some hundred wooden ‘huts’,
for the less well off. In the course of time, this
engineers began to plan the city’s future,
development resulted in a highly diversified
starting by drawing the avenida’s trajectory
urban landscape. The ever extending Avenida
on the ground, naming it the Avenida
Castilho, renamed Avenida Lenine in 1983
Castilho. Maputo rapidly developed as an
after Mozambique had become independent,
important centre of trade, with an urban
cut across this heterogeneous urban fabric,
figure defined by an orthogonal grid with wide its status changing along the route from an
avenues.
important axis in the European city to a dirt
Gradually turning its back on the sea,
road at the periphery of the urban territory,
the city extended towards the marshy areas
beyond the point where it crossed an imporinland, and the Avenida started to ascend
tant ring road of the city. As such, the
towards the slopes to the north. It was reAvenida Lenine displays all of the architecnamed Avenue Elias Garcia – before again
tural typologies and styles that have shaped
being given its first name Castilho in 1959 –
Maputo’s landscape, from early colonial
and the first temporary buildings emerged
architecture to large-scale, modernist residenalong its edges. In the following decades,
tial high-rise complexes of the 1960s and
infrastructure such as water, telegraph,
1970s, to the modest, so-called ‘informal’
lighting and a tram service followed, and
constructions that continue to be erected on

voor steden en regio’s die zich geconfronteerd
zien met ontwikkelingsproblemen als gevolg
van snelle modernisering. Mensen als Charles
Abrams, Otto Koenigsberger, Constantine
Doxiadis, Max Fry en Jane Drew zijn hiervan
voorbeelden. Het waren experts die geen lokale
basis hadden, maar eerder een transnationale
praktijk ontwikkelden. Ze trokken snel van de
ene regio naar de andere en probeerden in veel
gevallen te bemiddelen tussen een lokale realiteit
en internationale geopolitieke belangen.
De nieuwe figuur van de transnationale
ontwikkelingsexpert is niet langer verbonden
aan één enkel politiek regime, wat bij veel van
zijn voorgangers wel het geval was, maar is
eerder in allerlei contexten betrokken bij het
dekolonisatieproces. Volgens Ecochard was het
een van de belangrijkste taken van de ontwikkelingsexpert, om te gaan met de erfenis van het
kolonialisme:
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Strolling through Time on the Avenida
Lenine, Maputo (Mozambique)

Tom Avermaete

De oorsprong van Maputo gaat terug tot 1544
toen de Portugese zeevaarder en ontdekkingsreiziger Lourenço Marques een dorp stichtte nabij
het estuarium van Espírito Santo aan de Indische
Oceaan, maar pas vanaf het begin van de
negentiende eeuw kreeg de nederzetting vorm
als stad aan de kust. Op dat moment vormde de
plaats, waar later de Avenida Lenine zou lopen
haar oostelijke begrenzing, daar waar een
bastion een toegangspoort vormde tot de stad.
Rond 1841, toen de stad uit weinig meer bestond dan enkele huizen en een honderdtal
houten ‘hutten’, begonnen ingenieurs de toekomst van de stad te plannen en tekenden ze het
traject van de avenue, die eerst de naam Avenida
Castilho kreeg, uit op het terrein. Maputo
groeide snel uit tot een belangrijk handelscentrum, waarvan de stedelijke figuur werd bepaald
door een orthogonaal grid met brede straten.
De stad keerde langzaam haar rug naar zee,
om zich steeds meer landinwaarts te ontwikkelen in de richting van waar vroeger moerassige
gebieden lagen. De avenue begon toen stilaan
op te klimmen tegen de hellingen in het noorden.
Langs de straat die herdoopt werd in Avenida
Elias Garcia, alvorens in 1959 weer haar eerste

Tekst: Luis Lage
Foto’s: Sammy Baloji

Een wandeling door de tijd langs
de Avenida Lenine, Maputo (Mozambique)
naam Castilho te krijgen, verschenen de eerste
tijdelijke bouwsels. In de daaropvolgende
decennia volgde de infrastructuur (water,
telegraaf, verlichting) en een tramlijn, terwijl
stenen gebouwen de eerste houten constructies
begonnen te vervangen. Façades werden
opgesmukt met decoratieve elementen in de
vorm van gietijzeren balkons en andere elementen, terwijl de gebruikte architectuurtaal stilaan
beïnvloed raakte door stilistische tendensen uit
het moederland. Het postgebouw vormde de
eerste getuige van de voorkeur voor art deco
die karakteristiek zou worden voor het latere
stedelijke landschap van Maputo.
Vanaf midden jaren twintig begonnen
stadsplanners en architecten de verdere ontwikkeling van de stad te bepleiten en te sturen, en
de eerste ‘inlandse woonwijken’ zagen het licht.
Door de bevolkingstoename breidde de stad uit,
voornamelijk in noordelijke richting, met enkele
bijzonder dicht bevolkte wijken voor de minder
gegoeden. In de loop van de tijd resulteerde
deze ontwikkeling in een sterk gediversifieerd
stedelijk weefsel. De steeds langer wordende
Avenida Castilho, die in 1983, nadat
Mozambique onafhankelijk was geworden
herdoopt werd in de Avenida Lenine, sneed door
dit heterogene weefsel, waarbij haar statuut
onderweg veranderde van een belangrijke as
van de Europese stad in een morsige weg aan de
periferie van de stad, voorbij het punt waar ze
een belangrijk ringweg kruiste. De Avenide
Lenine biedt dan ook een overzicht van alle
architecturale typologieën en stijlen die het
(*)
Sammy Baloji maakte deze
fotografische mapping van de
Avenida Lenine in Maputo in
samenwerking met Luis Lage,
vice-directeur van het architectuurdepartement van de
Eduardo Mondlane University,

Vertaling: Johan Lagae

en met de Mozambicaanse
fotograaf Mauro Pinto. In
maart 2007 werd het project
getoond in het FransMozambicaans cultureel
centrum te Maputo.

stadslandschap van Maputo hebben vormgegeven, van vroege koloniale architectuur via
grootschalige modernistische hoogbouwcomplexen uit de jaren zestig en zeventig, tot de
bescheiden, zogenaamde ‘informele’ constructies die vandaag nog steeds aan de rand van de
stad opduiken in plaatsen waar de voorzieningen
en het comfort precair zijn.
Flaneren langs de Avenida Lenine toont ons
dus de vele gezichten van Maputo, met zowel
haar op de happy few gerichte stadsfaçade als
de ‘clandestiene’ keerzijde ervan. Het is deze
stedelijke realiteit die Sammy Baloji’s fotografische mapping van deze stedelijke as zo krachtig
in beeld brengt (*). Door ons te confronteren
met beelden van gebouwen die tegelijk ook de
toeëigening van deze structuren door de
bewoners van de stad tonen, verbeelden zijn
foto’s niet alleen de statische infrastructuur,
maar ook de dynamische chaos en beweging die
langs deze avenue plaatsvinden. Zo bieden de
foto’s een indringende dwarsdoorsnede door
de fysieke, sociale, economische en emotionele
stedelijke landschappen van Maputo.
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Unsettling
Landscapes:
The Volta River
Project
New Settlements
between Tradition
and Transition
Almost a century after the first plans to dam
the Gold Coast’s mighty Volta River and its
White and Black branches were conceived,
water management, new town construction
and resettlement are back on the agenda of
Ghanaian development and planning. Longpast plans for the Bui Dam have been picked
up once again, this time with the considerable ‘support’ of Chinese funding and technical expertise.1 As Sub-Saharan Africa’s first
independent country celebrated 50 years of
self-government, projects for a city in the
fashion of Dubai have been foreseen for the
site of the newly-envisaged infrastructure.2
This grand gesture encourages a reassessment
of the large-scale projects that were moved
by parallel concerns at the dawn of Ghana’s
nation-building objectives. Today this type of
territorial intervention – be it the Inga Dams
in the Democratic Republic of the Congo,
the Cahora Bassa Dam in Mozambique or the
Kossou Dam in Ivory Coast – could do with
a critical post-realisation evaluation. The
predominance of technical, economical and
political concerns, too easily losing or underestimating cultural considerations in favour of
the idea of fast industrialisation and economic
development, remains a crucial aspect of technically ambitious and single-discipline interventions of this era. Located at the nexus of
vigorous nation-building, post- and neocolonial
aspirations, East-West Cold War confronta-

tions and emerging international developmentalism, the Volta River Project (VRP) – with
its ‘largest man-made lake in the world’ – is a
case in point.
The implementation of the river basin
development, situated on both sides of
Ghana’s 1957 independence threshold, provides considerable clues for understanding the
will to inscribe the postcolonial on the colonial, as well as the motivation to consider the
lingering traces of colonialism on postcolonial
environments. Even though the VRP was
conceived of when the Gold Coast’s potential
for resources other than slaves and gold were
being gauged, it became prime minister
Nkrumah’s centrepiece initiative, embodying
the increasingly grandiose projects the leader’s
vigorous post-independence agenda required
in order to project an image of prosperity,
stability and heroic modernisation.3 Its conception combined Tennessee Valley Authorityimbued regional planning and British new
town development with ‘Indian-flavoured’
urban resettlement experiments, all transplanted to the West African context where the shift
towards a postcolonial condition represented
the long-awaited opportunity to simultaneously modernise and liberate the continent
from colonialist oppression.
The Bui Dam was not realised at the time
of its conception but several other VRP
components did see the light, indelibly marking
Ghana’s cultural, physical and socioeconomic
landscape. The dam at Akosombo and the New
Village and New Town of Tema were keystone
interventions within the massive resettlement
of an estimated 80,000 Ghanaians implemented between 1956 and 1969.4 In this setting,
1
For a celebratory overview of
the Volta River Project see:
James Moxon, Volta: Man’s
Greatest Lake: The Story
of Ghana’s Akosombo Dam
(London: André Deutsch,
1969) and David Hart,
The Volta River Project:
A Case Study in Politics and
Technology (Edinburgh:
Edinburgh University Press,
1980).

2
Giles Mohan, ‘Elections, Oil
and a Chinese Dam in Ghana,
BBC/Open University,
28 January 2009. Available
on-line at http://www.open2.
net/blogs/society/index.
php/2009/01/28/elections_oil_
chinese_dam?blog=10.
3
Kwame Nkrumah (1909-1972),
one of the most influential
Pan-Africanists, was Prime
Minister of the former Gold
Coast (1952-1957) and of
newly independent Ghana
(1957-1960).

