
De sloppen van Lagos gaan 
een voor een tegen de vlakte 
Bulldozers bedreigen veertig 
sloppenwijken waar in totaal zo’n 
300.000 Nigerianen wonen. Er 
moeten villa’s gebouwd worden

Maar de wijk werd na drie dagen plat-
gewalst, zoals aangekondigd. Ebiesuwa 
raakte zijn huis kwijt, zijn vrouw verloor 
haar groentenstal. ‘Dit is waar we wonen, 
dit is waar we werken. We kunnen ner-
gens anders naartoe.’ Badia East, met 
zijn naar schatting 15.000 bewoners, 
werd ontruimd terwijl het regende.

De bulldozers deden hun werk goed. 
Verwoesting alom. Mensen slapen bui-
ten, moeders dekken hun kinderen  
’s avonds af met parasols, tegen de mus-
kieten. Overal ligt zwerfafval, gemengd 
met resten kapotte planken, halve bal-
ken, en andere residuen van wat ooit wo-
ningen waren. Het stinkt er en het water 
in de plassen is donker van kleur. 

Toch is er ook hier weer handel. Vrou-
wen met manden op hun hoofd, er zijn 
weer kraampjes waar frisdrank en water 
in zakjes wordt verkocht, in de warmte 
en de open lucht staat een slagertje met 
slijmerig vlees op een hakblok.

En overal wordt driftig getimmerd. 
Huisjes zijn provisorisch weer opgetrok-
ken. De mensen komen terug. Ebiesuwa, 
kaal, ringbaardje, een been langer dan 
het andere, heeft voor zijn vrouw weer 
een spaanplaten kiosk bij elkaar getim-
merd. Daar slapen ze nu ’s nachts. ‘Hoe 
harder ze ons weg willen hebben, hoe 
meer we willen blijven.’ 

‘Er is een systematische strategie van 
onteigening gaande’, zegt Gbenga Ko-
molafe van de Federation of Informal 
Workers’ Organizations of Nigeria (Fi-
won), een bond die opkomt voor mensen 
in de informele economie. Het procedé 
is volgens hem eenvoudig. Er komt een 
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Aderemi Ilawole is dood. Hij was 74. 
Zeven huizen had hij in Badia East, een 
wijkje bestaande uit houten huisjes met 
golfplaten daken naast een kromming 
in het spoor ergens in de Nigeriaanse 
miljoenenstad Lagos. Halverwege juni 
maakte de politie die wijk met de grond 
gelijk. Kort daarna overleed Ilawole. Vol-
gens zijn vriend Sehinde Ebiesuwa van-
wege een gebroken hart. ‘Alles was weg. 
Wat kon hij nog doen?’

Ook Ebiesuwa is alles kwijt. Hij woont 
sinds 1973 in Badia East. Zoals ieder-
een in Lagos heeft ook hij een aantal 
baantjes. Tekenaar, grafisch ontwerper, 
handelaar, voetbalcoach: alles om rond 
te komen in de marge van deze nietsont-
ziende megastad.

En toen werd er een plakkaat neerge-
zet bij hun woonwijk. De bewoners van 
Badia East hadden drie dagen de tijd om 
hun huis te verlaten. Daarna kwamen de 
bulldozers. ‘Er is met ons helemaal geen 
overleg geweest’, zegt Ebiesuwa. ‘En er 
loopt nog een rechtszaak.’

projectontwikkelaar, die koopt het land 
van de staat (‘de politici zijn hier cor-
rupt’), en verjaagt de bewoners. ‘Mensen 
worden er schizofreen van.’

In september 2015 ging een ander 
deel van Badia East al tegen de vlakte. 
Vorig jaar werd het buurtje Ilubirin plat-
gewalst, omdat er een groot bouwproject 
moest komen. In maart werden Otodo 
Gbame en Itedo ontruimd en ontman-
teld, twee kleine vissersgemeenschap-
pen. Tienduizenden mensen verloren 
hun woning, terwijl er waarschijnlijk 
luxe villa’s voor terugkomen. Volgens 

❛❛
 
 
 
 

❛❛
 
 
 
 

‘Hoe harder ze ons 
weg willen hebben, 
hoe langer we blijven’ 
 
Sehinde Ebiesuwa, bewoner 
krottenwijk Badia East.

‘Via social media heb-
ben we opgeroepen 
tot protest; daardoor 
werden arrestanten 
snel vrijgelaten’  
 
Victoria Ibezim-Ohaeri, direc-
teur van Space for Change.

een organisatie die opkomt voor ‘in-
formal settlements’ zijn er in Lagos 
minstens veertig van dit soort wijkjes en 
buurtjes waarvoor ontruiming en sloop 
dreigt. Rond 300.000 mensen lopen 
daarbij het gevaar dakloos te worden.

Victoria Ibezim-Ohaeri is directeur 
van Space for Change en voert namens 
de bewoners van Badia East een rechts-
zaak over de ontruiming. De kern van 
het probleem is simpel, zegt ze in haar 
sobere kantoor in een achterafstraat in 
een van de volkswijken van Lagos. De 
overheid maakt mooie plannen, maar 
vergeet de bewoners erin te betrekken. 
‘Het is de elite versus het volk.’ 

In Lagos wonen zo’n twintig miljoen 
mensen. Het gros van hen is onderdeel 
van de informele economie. Bouwvak-
kers, straatverkopers, automonteurs: zij 
zijn het gezicht van deze stad. ‘Die men-
sen wonen in dit soort informele wijken 
in de stad’, zegt Ibezim-Ohaeri. ‘Ze lopen 
eigenlijk constant gevaar. En we hebben 
het hier over miljoenen mensen.’ 

Een van hen is Biliki Adeoye. Bij de 
ontruiming van Badia East kreeg ze 
traangas in het gezicht. De politie heeft 
haar geslagen. Staande op de treinrails 
waar de wijk tegenaan is gebouwd, toont 
ze de beurse plekken op haar knieën. 
‘Ik wilde alleen nog maar wat spullen 
pakken’, zegt ze. Haar huis ging tegen de 
vlakte. ‘Mijn haardroger, mijn wastobbe, 
ik ben alles kwijt.’

Ze heeft een lening afgesloten en 
op precies dezelfde plek waar haar 
huis stond, bouwt ze provisorisch een 
nieuw onderkomen. Een plank kost al 
snel 2000 naira, omgerekend zo’n € 6. 
Een houten huis met golfplaten dak is 
100.000 naira, of € 300. Dat is veel geld 
voor de meeste mensen die hier pal aan 
het spoor wonen. 

Adeoye had geen alternatief. ‘Waar 
moet ik anders heen?’, vraagt ze. Vorig 
jaar overleed haar moeder. Die verloor 
haar bezit bij de ontmanteling van sep-
tember 2015. ‘Ze kon er niet meer tegen’, 
zegt Adeoye terneergeslagen. Ze oogt ge-

De wijk Badia East in Lagos. 
Bewoners kregen drie dagen 
de tijd om te vertrekken. 
Daarna werd alles platgewalst. 
De mensen kunnen nergens 
heen en blijven in de ravage 
wonen. De onteigeningen gaan 
gepaard met machtsvertoon, 
‘er vallen doden bij ontrui-
mingen’.
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Kantorencrisis

De inwoners van 
de sloppenwij-
ken zijn op hun 
hoede, maar 

aan de andere kant 
van de vastgoedmarkt 
kampt Lagos met een 
ander probleem.  
Het is crisis in de markt 
voor luxe kantoren. Het 
prestigieuze Heritage 
Place, een kolos in het 
chique stadsdeel Ikoyi, 
staat leeg sinds de op-
levering vorig jaar. Kan-
toorcomplex Wings in 
het eveneens dure Vic-
toria Island, is ook vorig 
jaar geopend en deels 
verlaten. Vastgoedbu-
reau JLL schatte in sep-
tember vorig jaar dat 
de bezettingsgraad van 
kantoren tussen de 60% 
en 80% ligt. ‘Er is een 
overschot aan kantoren 
aan de bovenkant van 
de markt’, zegt Erejuwa 
Gbadebo, directeur 
van vastgoedadviseur 
Cluttons Nigeria. ‘Tot 

drie jaar geleden wa-
ren in het goede deel 
van Lagos huren van 
$ 1000 per vierkante 
meter heel normaal. Nu 
knijpen vastgoedeige-
naren zich in de han-
den wanneer ze $ 600 
kunnen krijgen’, zegt 
Gbadebo. ‘En mensen 
willen af van contrac-
ten in dollars. Ze willen 
gewoon in naira kunnen 
betalen.’ De naira is de 
laatste twee jaar fors in 
waarde gedaald, vooral 
als gevolg van de lagere 
olieprijs. Veel huurcon-
tracten in het topseg-
ment zijn afgesloten 
in dollars. Daardoor 
zijn de verplichtingen 
van huurders, die hun 
inkomsten hebben in lo-
kale valuta, in sommige 
gevallen met bijna 50% 
gestegen. Huurverla-
gingen tot soms 70%, 
huurachterstanden, 
gedeeltelijke kwijtschel-
dingen, Gbadebo heeft 

het de voorbije twee 
jaar allemaal voorbij 
zien komen bij winkels 
en kantoren. En de pijn 
zal in Lagos nog wel 
even aanhouden. ‘Over-
capaciteit los je niet zo 
maar op.’ Bovendien 
zijn internationale be-
drijven huiverig door de 
recessie. Ook de luxe 
winkelcentra worden 
geraakt. De rijke Ni-
geriaan heeft door de 
recessie minder te be-
steden. Ikeja City Mall is 
een van de acht chique 
winkelcentra. Winkels 
voor Lego, Tommy 
Hilfiger en juweliers. 
Afgelopen jaar is het 
bezoekersaantal met 
10% gedaald, blijkt uit 
een studie van Cluttons. 
Voor 2017 kunnen ver-
dere huurverlagingen 
van 10% ‘niet worden 
uitgesloten’, conclu-
deerde die vastgoe-
dadviseur in zijn laatste 
marktevaluatie.

laten. ‘Sinds het traangas voel ik me niet 
meer goed.’

Komolafe van Fiwon keurt landontei-
geningen ten principale af, maar op dit 
moment is het extra pijnlijk, stelt de vak-
bondsman. De Nigeriaanse economie 
verkeert in recessie. De inflatie is hoog, 
de meest basale goederen zijn in korte 
tijd fors duurder geworden. Steeds meer 
mensen hebben moeite rond te komen. 

‘In zo’n klimaat is het helemaal niet 
de juiste tijd voor gedwongen ontruimin-
gen’, zegt Komolafe. ‘Mensen verliezen 

hun baan en gaan van de formele naar 
de informele economie. Maar nu worden 
mensen zelfs uit de informele economie 
gedrukt.’ Zelf raakte hij vorig jaar zijn 
kantoor kwijt door een ontruiming. ‘Nu 
heb ik een virtueel kantoor’, zegt hij met 
een lach die het midden houdt tussen 
schamperheid en berusting.

Onteigeningen gaan altijd gepaard 
met machtsvertoon. De wijk wordt af-
gesloten, en er komen ‘zwarte Maria’s’, 
zoals ze in Lagos heten: politiebusjes 
om arrestanten af te voeren. Ze waren er 
ook bij de ontruiming van Badia East. 
Verschillende mensen werden opgepakt 
en meegenomen. ‘Maar via social media 
hebben we opgeroepen tot protest’, stelt 
Ibezim-Ohaeri. Daardoor waren de men-
sen snel weer vrij. Maar, bezweert Ebie-
suwa, ‘er vallen doden bij ontruimingen’.

En ontruiming en ontmanteling van 
deze sloppenwijken is geen oplossing. 
‘De overheid verplaatst het probleem 
hooguit’, zegt Ibezim-Ohaeri. ‘Er veran-
dert niets.’ Ook East Badia verrijst weer.

De zitting in de rechtszaak tussen de 
bewoners van Badia East en de federale 
overheid is pas in oktober. Er zijn vier 
strijdende partijen die allemaal hun 
claim leggen op het terrein: de federale 
overheid, de regionale overheid, een 
familie die zegt de grond te hebben ge-
kocht, de weggejaagde bewoners. Op het 
stukje land bij Badia East moeten flats 
verrijzen. Huizen die de oorspronkelijke 
bewoners van Badia East zich zeker niet 
kunnen veroorloven.

‘Maar misschien kan er een klein deel 
worden gereserveerd voor de armere 
mensen’, oppert Ibezim-Ohaeri hoopvol. 
Dat zou een compromis zijn. ‘In Lagos 
leven vaak hele families van meerdere 
generaties in één kamer.’

Ebiesuwa betwijfelt het. Misprijzend 
kijkt hij naar de platgestampte woon-
wijk, waar hij meer dan veertig jaar 
woonde. Hij wil wellicht de overheid nog 
aanklagen. ‘Maar eigenlijk wil ik gewoon 
ons land terug. We hebben geen enkele 
plek om naartoe te gaan.’
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