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Opgave 3 Coffin homes 

Bij deze opgave horen tekst 3 en figuur 1 uit het bronnenboekje. 

Inleiding 
Hongkong is een zeer dichtbevolkte wereldstad op een schiereiland in het 
zuidoosten van China. Hongkong heeft westerse kenmerken, omdat de 
stad ruim een eeuw onder Brits koloniaal bestuur gestaan heeft. In 1997 
is Hongkong weer overgedragen aan China, maar Hongkong functioneert 
(nog) als een soort stadstaat.  
In anderhalve eeuw is Hongkong van een klein dorp met een lokale 
handelspost uitgegroeid tot een wereldstad met zeven miljoen inwoners 
en een mondiaal handelscentrum. De grote aantallen arbeidsmigranten in 
Hongkong komen vooral van het vasteland van China, maar ook uit 
Zuidoost-Aziatische landen.  
Volgens de officiële berekeningen van Hongkong uit 2016 wonen ruim 
200.000 van deze arbeidsmigranten in appartementen die zijn opgedeeld 
in kleine eenheden. De woonruimtes zijn veelal voor één persoon en niet 
veel groter dan een doodskist, een ‘coffin’. Deze opgave gaat over het 
leven in ‘coffin homes’ en over de vastgoedmarkt van Hongkong. 

Gebruik de inleiding. 
Het eeuwenlange proces van staatsvorming van West-Europese landen is 
een combinatie van ontwikkelingen. Een aantal van deze ontwikkelingen 
kan herkend worden in de vorming van Hongkong.   

2p 18 a Leg uit welk demografisch kenmerk van de moderne westerse 
samenleving te herkennen is in de vorming van Hongkong. Gebruik in 
je uitleg: 
 een omschrijving van een demografisch kenmerk;
 informatie uit de inleiding waaruit dit kenmerk blijkt.

b Leg uit welke economische ontwikkeling te herkennen is in de vorming 
van Hongkong. Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van een economische ontwikkeling;
 informatie uit de inleiding waaruit deze economische ontwikkeling

blijkt.

Lees tekst 3. 
In veel moderne samenlevingen is de meritocratische gedachte breed 
geaccepteerd. In tekst 3 staat dat arbeidsmigrant Huang Yu naar 
Hongkong gekomen is in de overtuiging dat je miljonair kunt worden als je 
maar keihard werkt. 

1p 19 Leg uit dat de meritocratische gedachte te herkennen is in deze 
overtuiging van Huang Yu. Gebruik in je uitleg een omschrijving van het 
begrip meritocratische gedachte. 
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Socioloog Durkheim heeft onderscheid gemaakt tussen twee vormen van 
solidariteit.  
Arbeidsmigrant Huang Yu werkt als taartenversierder in een bakkerij in de 
wereldstad Hongkong.  

2p 20 Leg uit bij welke vorm van solidariteit het werk van Huang Yu in Hongkong 
past. Gebruik in je uitleg de naam en een kenmerk van de gekozen vorm 
van solidariteit. 

Voor een artikel in de Engelse krant The Guardian over ‘coffin homes’ 
logeerde journalist Benjamin Haas in 2017 een week in een ‘coffin home’. 
Haas heeft de bewoners niet alleen geïnterviewd, maar trok ook met hen 
op.  

2p 21  Geef aan welke wetenschappelijke onderzoeksmethode te herkennen 
is in de aanpak van de journalist. 
Je mag de methode interview niet gebruiken. 

 Leg uit vanuit welk journalistiek principe kritiek gegeven kan worden
op de aanpak van de journalist. Gebruik in je uitleg een journalistiek
principe.

Stel dat jij vanuit het sociaalconstructivisme-paradigma wilt onderzoeken 
of bewoners van ‘coffin homes’ een sociale categorie of een groep zijn. 
Voor dit onderzoek formuleer je verschillende vragen, waaronder:  
“Hebben bewoners van ‘coffin homes’ afspraken met elkaar over 
etenstijden? Zo ja, welke afspraken?” 

2p 22  Leg uit dat je met het antwoord op de gegeven onderzoeksvraag kan 
onderzoeken of bewoners van ‘coffin homes’ een sociale categorie of 
een groep zijn. Gebruik in je uitleg een verschil tussen een sociale 
categorie en een groep. 

 Leg uit dat de gegeven onderzoeksvraag past binnen het
sociaalconstructivisme-paradigma. Gebruik in je uitleg een kenmerk
van het sociaalconstructivisme-paradigma.

Gebruik tekst 3.  
In Hongkong hebben projectontwikkelaars vrij spel op de woningmarkt. 

1p 23 Leg uit dat op de woningmarkt van Hongkong sociale ongelijkheid tussen 
inwoners te herkennen is. Gebruik in je uitleg:  
 de omschrijving van het kernconcept sociale ongelijkheid;
 informatie uit tekst 3 waaruit sociale ongelijkheid tussen inwoners

blijkt.
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Gebruik figuur 1. 
Het verschijnsel ‘coffin homes’ illustreert een woningcrisis, waarin 
inwoners van Hongkong geen geschikte eigen woning kunnen bekostigen. 
In figuur 1 zijn de ontwikkelingen in gemiddelde vastgoedprijs en 
gemiddeld loon af te lezen.  

1p 24 Beredeneer dat de woningcrisis die in 2017 gaande was, begonnen zal 
zijn rond 2009. Gebruik in je redenering gegevens over de ontwikkelingen 
uit figuur 1. 

Gebruik figuur 1. 
1p 25 Wat is de onafhankelijke variabele in figuur 1?  

A inflatie 
B loon 
C prijs 
D tijd 

Gebruik tekst 3. 
Hongkong heeft een eeuw lang onder Brits bestuur gestaan en heeft zich 
in die tijd sterk ontwikkeld onder invloed van de westerse cultuur. De 
westerse cultuur heeft verschillende kenmerken, zoals economische en 
politieke kenmerken. 

2p 26 Leg uit dat deze twee kenmerken van de westerse cultuur te herkennen 
zijn in Hongkong. Gebruik in je uitleg: 
 een economisch kenmerk van de westerse cultuur;
 een politiek kenmerk van de westerse cultuur;
 per kenmerk een voorbeeld uit tekst 3.

Gebruik tekst 3. 
In het ‘politieke spel’ van controle uitoefenen over anderen zijn de 
factoren ‘polity’, ‘politics’ en ‘policy’ van belang.  

2p 27 Leg uit welke factor te herkennen is in de politieke macht van 
projectontwikkelaars in Hongkong. Gebruik in je uitleg: 
 de naam en een omschrijving van de gekozen factor;
 een voorbeeld uit tekst 3 van de gekozen factor;
 een omschrijving van het begrip politieke macht;
 een voorbeeld uit tekst 3 om politieke macht te illustreren.

Gebruik tekst 3. 
In tekst 3 is het kapitalistische Hongkong beschreven. 

2p 28 Leg vanuit het conflict-paradigma uit dat in het kapitalistische Hongkong 
een klassensamenleving te herkennen is. Gebruik in je uitleg:  
 een kenmerk van het conflict-paradigma;
 een omschrijving van het begrip klassensamenleving;
 informatie uit tekst 3 over de klassensamenleving.
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Opgave 3 Coffin homes 

tekst 3 

Wonen en dromen in een kist, die heter is dan een wok 

Wonen in een ‘doodskist’, een kamer 
van één bij twee meter. Huang Yu 
(42) houdt het ondanks de ratten,
stank, muggen en hitte best vol. Hij
gelooft namelijk nog steeds in de 5 
mythe dat iedereen in het financiële 
wereldcentrum Hongkong miljonair 
kan worden als je maar kei- en 
keihard werkt. (…) Waar deze 
Chinese ‘vastelander’, die droomt 10 
van een ‘gouden toekomst’, de 
laatste tijd steeds minder goed tegen 
kan, is zijn al weken zieke boven-
buurman (…). ‘[En] dat mens daar, 
die uh…’ – hij wijst naar zijn linker 15 
buurvrouw achter een gordijn. ‘Of zij 
staat om twee uur ‘s nachts op om te 
gaan koken of zij ligt de godganse 
nacht in haar telefoon te fluisteren’, 
klaagt Huang Yu. (…) Hij is (…) 20 
bekaf van de slapeloze nachten en 
de lange dagen in een bakkerij waar 
hij taarten versiert. 

Huang’s hok aan de Kam Lap Street 
in het dichtbevolkte Sham Shui Po 25 
bevindt zich in een kamer van een 
opgesplitst appartement van 43 
vierkante meter. Zijn ‘hok’ bestaat 
(…) uit vier planken en nog eentje 
waarop hij zijn tv’tje, theekop en een 30 
kleine ventilator heeft staan. Voor 
wat de Engelstalige media hier een 
‘coffin home’ noemen, betaalt hij (…) 
bijna de helft van zijn banketbakkers-
loon (…). (…) 35 

Hongkong is de duurste vastgoed-
markt ter wereld, waar project-
ontwikkelaars vrij spel hebben en 
uitsluitend nog bouwen voor 
vermogenden of Hongkongers met 40 
de betere banen. (…) Gemiddeld 
kost hier op dit moment een 
appartement 1,5 miljoen euro voor 70 
vierkante meter; onbetaalbaar voor 
mensen met lage en midden-45 
inkomens die werken in de horeca, 
de beveiliging en in de havens van 
Hongkong. (…) Wiens familie niet al 
vele generaties in Hongkong woont 
en niet een vermogen bezit, is 50 
kansloos. Dat zijn vooral arbeids-
migranten uit China. De (…)prijzen 
worden opgedreven door (…) de 
talloze nieuwe rijken die graag in het 
liberale, superkapitalistische 55 
Hongkong investeren.  

Het opsplitsen van appartementen is 
hier legaal, huiseigenaren die hun 
bezit ‘verhokken’ worden niet 
gehinderd door brandweer- en 60 
sanitaire voorschriften. ‘Kleine 
overheid, grote en vrije markt’ is in 
Hongkong het motto. (…) De 
‘woningcrisis’ was (…) een van de 
motieven van de honderdduizend 65 
Hongkongers om in 2014 te 
demonstreren voor vrije verkiezingen. 
Maar de machtige project-
ontwikkelaars (…) hebben politiek 
Hongkong volledig onder controle. 70 
Hun politieke vertegenwoordigers in 
de Wetgevende Vergadering houden 
sociale hervormingen tegen. 

bron: NRC Handelsblad, 2017 
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figuur 1       

Fluctuaties in vastgoedprijzen en lonen in Hongkong (1981-2017) 

naar: China Perspectives, 2018 

Toelichting 
In figuur 1 zijn de ontwikkelingen van vastgoedprijzen en lonen in Hongkong af te 
lezen. Vastgoedprijzen en lonen zijn vlak na 1993 beide vastgesteld op het 
niveau 100 en zijn gecorrigeerd voor inflatie. Ontwikkelingen van lonen en 
vastgoedprijzen kunnen hieraan worden afgemeten. Zo laat figuur 1 zien dat de 
gemiddelde vastgoedprijs in 1989 ongeveer de helft was van de gemiddelde 
vastgoedprijs in 1993.  
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