maatschappijwetenschappen pilot vwo 2019-II
Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 1 Goud
1

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat goud economische bindingen tussen mensen kan
versterken, met een toepassing van economische bindingen en
daarvan een voorbeeld uit de eerste alinea van de inleiding
• een uitleg dat goud affectieve bindingen tussen mensen kan
versterken, met een toepassing van affectieve bindingen en daarvan
een voorbeeld uit de eerste alinea van de inleiding
voorbeeld van een juist antwoord:
• Goud werd gebruikt in munten / als ruilmiddel voor verhandelen van
goederen. Zo kan goud de onderlinge economische
bindingen/afhankelijkheden tussen mensen versterken
• Goud wordt gebruikt in bijvoorbeeld trouwringen die pasgehuwden
elkaar omdoen, als uitdrukking van positieve gevoelens voor elkaar. Zo
kan goud de onderlinge affectieve bindingen/afhankelijkheden tussen
mensen versterken
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
a
• een uitleg dat het kernconcept sociale institutie te herkennen is in het
gebruik van goud als ruilmiddel, met een toepassing van het
kernconcept sociale institutie
b
• een uitleg dat in het gebruik van goud als ruilmiddel het kenmerk van
instituties ‘enerzijds vrij stabiel, maar anderzijds ook relatief
veranderlijk’ herkenbaar is, met informatie over dit kenmerk uit de
inleiding
voorbeeld van een juist antwoord:
a
• In het gebruik van goud als ruilmiddel is een sociale institutie te
herkennen, omdat het accepteren van goud als ruilmiddel een min of
meer geformaliseerde regel is die al sinds de oudheid onderlinge
relaties in de handel reguleert
b
• Al in het oude Egypte werd goud gebruikt als ruilmiddel, tot aan de
huidige tijd waarin banken goud aanhouden als noodvoorraad, en
daarmee is het gebruik van goud enerzijds vrij stabiel. Inmiddels zijn
munten niet meer direct gekoppeld aan goud, daarmee is het gebruik
van goud anderzijds ook relatief veranderlijk. Dus is het kenmerk ‘dat
instituties enerzijds vrij stabiel, maar anderzijds ook relatief
veranderlijk zijn’ te herkennen in het gebruik van goud als ruilmiddel
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
a
• een uitleg dat onttovering te herkennen is in de verandering van de
betekenis van goud, met een toepassing van het begrip onttovering en
informatie uit de tweede alinea van de inleiding waaruit onttovering
blijkt
b
• een uitleg dat rationalisering te herkennen is in de verandering van de
betekenis van goud, met een toepassing van het kernconcept
rationalisering en informatie uit de tweede alinea van de inleiding
waaruit rationalisering blijkt
voorbeeld van een juist antwoord:
a
• Onttovering is te herkennen in de veranderde betekenis van goud door
de verminderde aandacht voor het bovennatuurlijke. In de
middeleeuwen werden aan goud nog magische krachten toegekend
door beoefenaars van de alchemie, inmiddels worden aan goud door
de meeste mensen geen bovennatuurlijke krachten meer toegekend
b
• Rationalisering is te herkennen in de veranderde betekenis van goud
door het systematiseren van de werkelijkheid, namelijk in het
systematisch onderzoeken van de opbouw van de atomen van goud.
Daaruit komt de huidige wetenschappelijke betekenis van goud voort,
gebaseerd op inzichten uit de nucleaire fysica over de opbouw van de
atomen van goud
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• het functionalisme-paradigma
• een uitleg dat het functionalisme-paradigma te herkennen is in de
beschrijving van de samenleving in de Surinaamse goudvelden, met
een kenmerk van het functionalisme-paradigma en daarvan een
voorbeeld uit tekst 1
voorbeeld van een juist antwoord:
• In de beschrijving van de ontwikkeling van een samenleving in de
Surinaamse goudvelden is het functionalisme-paradigma te herkennen
• In tekst 1 wordt het ontstaan beschreven van een nieuwe
maatschappelijke orde in de Surinaamse goudvelden, waarin conflicten
beperkt blijven (r. 3-13). Nadruk op het (her)vinden van een
maatschappelijke orde kenmerkt het functionalisme-paradigma.
of
Nieuwe wetten en gedragscodes die door de jaren heen tot stand
gekomen zijn, dragen bij aan de nieuwe maatschappelijke orde
(r. 5-8). Deze wetten en gedragscodes functioneren als sociale
stabilisatoren. Nadruk op de rol van sociale stabilisatoren kenmerkt het
functionalisme-paradigma
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maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat in de omstandigheden waaronder de goudzoekerswet tot
stand komt binding te herkennen is, met toepassing van het hoofconcept
binding en informatie uit tekst 1 over die omstandigheden
voorbeeld van een juist antwoord:
Volgens econoom De Soto ontstaat de goudzoekerswet doordat mensen in
de goudvelden beperkte hulpbronnen moeten delen (r. 28-31). Voor het
regelen van het delen van hulpbronnen zijn zij afhankelijk van elkaar. In
deze onderlinge afhankelijkheid tussen gouddelvers is binding te
herkennen.
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Antwoord

Scores

maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat het functioneren van de goudzoekerswet verklaard kan
worden vanuit het rationele actor-paradigma, met een rationele afweging
tussen kosten en baten / met streven naar nutmaximalisatie en daarvan
een voorbeeld uit tekst 1
voorbeeld van een juist antwoord:
De goudzoekerswet is volgens De Soto efficiënt in het maximaliseren van
economische voordelen en het minimaliseren van conflict (r. 32-35). Het
functioneren van de wet kan gezien worden als het resultaat van een
rationele afweging tussen de kosten die conflicten opleveren en de
economische baten van delen, om economische voordelen te
maximaliseren. Deze rationele afweging tussen kosten en baten is een
kenmerk van het rationele actor-paradigma.

7

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een toepassing van het begrip formalisering en daarvan een voorbeeld
uit tekst 1
• een uitleg dat formalisering van de goudzoekerswet kan bijdragen aan
verdere staatsvorming van Suriname, met een toepassing van het
kernconcept staatsvorming
voorbeeld van een juist antwoord:
• Wanneer de goudzoekerswet geïncorporeerd wordt in de nationale
wetgeving (r. 36-38) is er sprake van formalisering. Formalisering is
namelijk het omzetten van informele rechten en plichten, zoals de
goudzoekerswet, in formele wetten
• Het vastleggen van informele rechten en plichten in formele wetten
draagt bij aan de uitbreiding van het complex van nationale wetten en
regels / aan de institutionalisering van de politieke macht van de staat
Suriname, en dus aan verdere staatsvorming van Suriname
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Antwoord

Scores

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
a
• een uitleg dat het vragen van een hogere goudprijs door het land dat
goud wint niet aannemelijk is, met een toepassing van een kenmerk
van de afhankelijkheidstheorieën
b
• een maatregel om goudwinning ten goede te laten komen aan de
economische ontwikkeling van het land dat goud wint, waarin een
kenmerk van de evolutionaire theorieën te herkennen is
• een uitleg dat het nemen van de geformuleerde maatregel wel
aannemelijk is, met een toepassing van een kenmerk van de
evolutionaire theorieën

1

1

1

voorbeeld van een juist antwoord:
a
• Volgens de afhankelijkheidstheorieën zijn de machtsverhoudingen
tussen de meer ontwikkelde en onderontwikkelde landen scheef.
Daarom zal het land dat goud wint geen hogere goudprijs kunnen
afdwingen van meer ontwikkelde landen. Geredeneerd vanuit deze
theorieën zal het nemen van deze maatregel dus niet aannemelijk zijn
1
b
•

•

Een maatregel kan zijn: het innoveren en moderniseren van
goudwinningsmethoden om goudwinning efficiënter en sneller te laten
verlopen
Volgens de evolutionaire theorieën ontwikkelen staten zich volgens
een patroon van geleidelijkheid. Onderontwikkelde landen moeten zich
nog moderniseren. Door het moderniseren van goudwinningsmethoden
kan de goudwinning ten goede komen aan de economische
ontwikkeling van het land dat goud wint. Geredeneerd vanuit deze
theorieën zal het nemen van deze maatregel dus aannemelijk zijn

www.examenstick.nl

6

1

1

www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2019-II
Vraag

9

Antwoord

Scores

maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat de minister gebruikgemaakt kan hebben van ‘primen’, met
een toepassing van het begrip ‘primen’ en daarvan een voorbeeld uit
tekst 2
voorbeeld van een juist antwoord:
Door te spreken van een belangrijke dag en bedrijven op te roepen om
zich aan te sluiten bij het convenant (r. 10-15) / Door het eerste convenant
in de sector te initiëren (r. 28-29) presenteert de minister zich in de media,
zoals in de krant Trouw, als een politicus die verantwoordelijkheid neemt
voor de problemen in de goudsector. In het zichzelf presenteren van deze
minister in de media als eigenaar van dit sociale en ecologische thema kan
de mediastrategie ‘primen’ herkend worden.

10

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
• een toepassing van het kenmerk internationale samenwerking van de
liberale theorieën op het convenant
• een uitleg dat de Nederlandse staat met het convenant samenwerking
aangaat, met een toepassing van het kernconcept samenwerking en
daarvan een voorbeeld uit tekst 2
• een uitleg dat ook andere actoren dan staten betrokken worden bij het
convenant, met daarvan een voorbeeld uit tekst 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Volgens de liberale theorieën kan internationale samenwerking, zoals
met een convenant, bijdragen aan vooruitgang, zoals een meer
verantwoorde goudsector
• De Nederlandse staat wil met het convenant samenwerking aangaan.
Nederland wil namelijk dat nationale en internationale partijen uit de
goudsector hun handelen op elkaar afstemmen met als doel het
respecteren van mensenrechten en milieu (r. 16-32)
• Volgens de liberale theorieën zijn niet alleen staten van belang, maar
ook andere actoren, zoals internationale bedrijven. Voor het convenant
wil de Nederlandse staat samenwerken met andere actoren via het
Partnership for Responsible Minerals. Dit zijn bedrijven zoals Apple en
Siemens (r. 41-46)
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat het convenant past bij een sociaaldemocratische
opvatting over globalisering, met deze opvatting
• een voorbeeld uit tekst 2 bij de gekozen sociaaldemocratische
opvatting

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Dat ongelijkheid bestreden moet worden met internationale
overeenkomsten is een sociaaldemocratische opvatting over
globalisering. Het convenant is een voorbeeld van een internationale
overeenkomst waarmee negatieve gevolgen van de internationale
goudsector bestreden moeten worden
• Zo willen de ondertekenaars met het convenant bijvoorbeeld een einde
maken aan sociale onrechtvaardigheid, zoals ongezonde
arbeidsomstandigheden bij goudwinning (r. 20-24)
12

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een verschil in de manier van denken tussen voorstanders en
tegenstanders van economische globalisering
• een uitleg dat voorstanders en tegenstanders van economische
globalisering verschillend zullen denken over goudwinning, met een
voorbeeld van een probleem bij goudwinning uit tekst 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Voor- en tegenstanders van economische globalisering maken een
verschillende afweging ten aanzien van duurzaamheid en de
wenselijkheid en mogelijkheid van economische groei
• Een probleem van goudwinning is dat het schadelijk is voor het milieu
(r. 20-22). Tegenstanders van economische globalisering zullen
benadrukken dat globalisering leidt tot overproductie in
goudwinningsgebieden. En dat overproductie weer leidt tot ongewenste
schade aan het milieu. Terwijl voorstanders van economische
globalisering zullen benadrukken dat globalisering leidt tot de
economische groei in goudwinningsgebieden. En dat economische
groei ertoe leidt dat milieuproblemen door technologie zullen worden
opgelost
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Antwoord

Scores

Opgave 2 Deeltijdklem
13

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat in de stippellijn in figuur 1 een ideologie te herkennen is,
met een toepassing van het kernconcept ideologie en de stippellijn als
voorbeeld daarvan
• een uitleg dat in de stippellijn in figuur 1 een progressieve ideologie te
herkennen is, met een toepassing van de begrippen progressief en
conservatief
voorbeeld van een juist antwoord:
• De stippellijn kenschetst gelijke verhoudingen tussen het aantal uren
dat werkende mannen betaald werk hebben en het aantal uren dat
werkende vrouwen betaald werk hebben. Hierin kan de verbeelding
van een idee over een meest wenselijke maatschappelijke verhouding
herkend worden, namelijk een gelijk aantal uren betaald werk voor
werkende mannen en werkende vrouwen. In de stippellijn kan dus een
ideologie herkend worden
• Een politieke conservatieve ideologie is te herkennen in een
traditionele arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen volgens het
kostwinnersgezin. Een politieke progressieve ideologie is te herkennen
in een gelijke arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen. Omdat de
stippellijn een gelijke verhouding tussen werkende mannen en
werkende vrouwen beschrijft, is in de stippellijn een progressieve
ideologie te herkennen

14

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een hypothese die de stippellijn in figuur 1 beschrijft
• een verwerping van de hypothese, met gegevens over de landen in
figuur 1
voorbeeld van een juist antwoord:
• In Europese landen werken werkende mannen evenveel uren in de
week als werkende vrouwen
• De hypothese moet verworpen worden. Alle Europese landen in
figuur 1 uit 2015 liggen onder de stippellijn, dus werken in al deze
Europese landen werkende mannen meer uren in de week dan
werkende vrouwen
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Antwoord

Scores

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
• een vergelijking van de gegevens over Nederland en Frankrijk uit
tabel 1, met een toepassing van de dimensie masculien/feminien
• een vergelijking van de gegevens over Nederland en Frankrijk uit
figuur 1
• een conclusie dat het sekseverschil tussen Nederland en Frankrijk in
figuur 1 niet overeenstemt met de scores in tabel 1, op basis van de
vergelijking van de gegevens over Nederland en Frankrijk uit tabel 1 en
de vergelijking van de gegevens over Nederland en Frankrijk uit
figuur 1
voorbeeld van een juist antwoord:
• Nederland heeft in tabel 1 een lagere score dan Frankrijk. Volgens de
gegevens in tabel 1 is Nederland dus een meer feminiene samenleving
dan Frankrijk, dat wil zeggen dat in Nederland de sekserollen meer
overlappen
• Volgens figuur 1 is het verschil tussen het aantal uur dat werkende
mannen en werkende vrouwen per week werken in Nederland groter
dan in Frankrijk
• Dat wil zeggen dat wat aantal uren werken betreft sekserollen in
Nederland juist minder overlappen dan in Frankrijk. Het sekseverschil
tussen Nederland en Frankrijk in figuur 1 komt dus niet overeen met de
scores masculien en feminien van deze landen in tabel 1
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg van een cultuurverschil in opvoeden tussen Nederland en
Frankrijk, met een toepassing van het kernconcept cultuur en daarover
informatie uit tekst 3
• een uitleg dat dit cultuurverschil in opvoeden in deze landen leidt tot
sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, met een toepassing
van het kernconcept sociale ongelijkheid en daarover informatie uit
tekst 3
voorbeeld van een juist antwoord:
• De cultuur van opvoeden verschilt tussen Nederland en Frankrijk. In
Nederland heerst de norm dat het uitbesteden van zorg voor kinderen
niet goed is. Nederlandse kinderen gaan doorgaans niet meer dan
twee dagen per week naar de crèche (r. 19-23). Terwijl het in Frankrijk
de norm is om kinderen vijf dagen per week naar de crèche te laten
gaan (r. 13-15)
• Dat de zorg voor kinderen in Nederland veel minder wordt uitbesteed
dan in Frankrijk, maakt dat in Nederland met name vrouwen
deeltijdwerken. Dit zorgt in Nederland voor een grotere sociale
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen dan in Frankrijk. Door
deeltijdwerken lopen Nederlandse vrouwen carrièrekansen mis. Met
19% vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven zitten in
Nederland dan ook veel minder vrouwen in de top dan in het Franse
bedrijfsleven, waar 40% van de topfuncties door vrouwen wordt
bekleed (r. 71-77). Het verschil in het aangeboren kenmerk sekse leidt
in Nederland, meer dan in Frankrijk, tot een ongelijke verdeling van
hooggewaardeerde zaken, zoals topposities
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg van de normatieve identificatie van Nederlandse ouders, met
een toepassing van het begrip normatieve identificatie en een
voorbeeld uit tekst 3 van gedeelde normen over kinderopvang
• een uitleg dat deze normatieve identificatie bijdraagt aan passieve
steun voor het huidige overheidsbeleid voor kinderopvang, met een
toepassing van het begrip passieve steun
voorbeeld van een juist antwoord:
• De normatieve identificatie van veel Nederlandse ouders wordt
gevormd door normen en opvattingen die in Nederland heersen over
wat goed en slecht ouderschap inhoudt. In tekst 3 staat dat het in
Nederland van slecht ouderschap getuigt als ouders hun kinderen vijf
dagen per week naar de opvang brengen (r. 59-62)
• Deze normatieve identificatie houdt kinderopvang voor slechts enkele
dagen per week in stand. Daarmee ontbreekt aanleiding voor protest
tegen de minder goede pedagogische kwaliteit van de kinderopvang
dan in andere Europese landen. In het ontbreken van protest / het
stilzwijgend accepteren van regels komt passieve steun voor het
overheidsbeleid voor kinderopvang tot uitdrukking

18

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• de verantwoordelijke Nederlandse minister
• een uitleg dat Nederland het voorstel voor een Europese richtlijn voor
de kinderopvang niet hoeft te steunen, met een toepassing van het
begrip soevereiniteit
voorbeeld van een juist antwoord:
• Bij de behandeling van dit voorstel neemt de Nederlandse minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaats in de Raad van de Europese
Unie
• Nederland hoeft een Europese richtlijn voor de kinderopvang niet te
steunen. Nederland kan namelijk autonoom beslissen over de wet- en
regelgeving rondom kinderopvang. Nederland is daarvoor niet
ondergeschikt aan andere EU-landen en hoeft op dit terrein geen
soevereiniteit in te leveren aan de EU
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Antwoord

Scores

Opgave 3 Meisjes in sub-Sahara-Afrika
19

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• het VN-samenwerkingsgebied: mensenrechten
• een uitleg dat het onderzoek een cognitieve machtsbron is, met een
toepassing van het begrip cognitieve machtsbron
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het onderzoeksrapport van de VN valt onder het samenwerkingsgebied
mensenrechten, namelijk het bevorderen van rechten van meisjes en
vrouwen
• Het onderzoeksrapport is een cognitieve machtsbron van de VN.
Daarin staat waardevolle kennis, waarmee zij druk kunnen uitoefenen
op met name de VN-lidstaten in sub-Sahara-Afrika om de positie van
meisjes en vrouwen te verbeteren

20

maximumscore 2
een juist antwoord bevat
• een uitleg dat de gegeven hypothese geformuleerd is vanuit het
conflict-paradigma, met een toepassing van een kenmerk van het
conflict-paradigma
• een uitleg dat de hypothese beter getoetst kan worden met een
enquête dan met een observatie, met een verschil tussen beide
onderzoeksmethodes
voorbeeld van een juist antwoord:
• Deze hypothese legt een relatie tussen onderwijs en economische
ongelijkheid tussen meisjes en jongens. Ongelijkheid berust volgens
het conflict-paradigma op machtsverschillen die het gevolg zijn van
verschillen in de mate van beschikking hebben tot hulpbronnen,
namelijk het volgen van onderwijs. Dus is de hypothese geformuleerd
vanuit het conflict-paradigma
• Met enquêteren kan de onderzoeker respondenten direct naar het
aantal jaren gevolgd onderwijs en het inkomen vragen. Met observeren
kunnen deze gegevens minder gemakkelijk verkregen worden, omdat
de onderzoeker deze gegevens niet goed aan de buitenkant kan
waarnemen. Dus kan de hypothese beter getoetst worden met een
enquête dan met een observatie
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22

Antwoord

Scores

maximumscore 3
• Het gemiddeld aantal jaren dat meisjes in sub-Sahara-Afrika naar
school gaan is de onafhankelijke variabele. Het aantal/percentage
meisjes in sub-Sahara-Afrika dat als tiener zwanger raakt is de
afhankelijke variabele
• Hoe langer meisjes in Sub-Sahara-Afrika naar school gaan, des te
kleiner de kans is dat zij als tiener zwanger zullen worden
• Het verband in figuur 2 is niet weergegeven als een correlatie,
waarmee slechts aangegeven wordt dat beide variabelen
samenhangen. Het verband in figuur 2 is weergegeven als een causaal
verband, omdat ‘naar school gaan’ als oorzaak wordt weergegeven
maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat zwangerschap en een gebrek aan economisch kapitaal
kan leiden tot stoppen met school, met informatie uit tekst 4 over
economisch kapitaal
• een uitleg dat stoppen met school invloed kan hebben op cultureel of
sociaal kapitaal
• een uitleg dat de hoeveelheid cultureel of sociaal kapitaal invloed heeft
op de sociale mobiliteit van zwangere meisjes, met een toepassing van
het begrip sociale mobiliteit
voorbeeld van een juist antwoord:
• Meisjes die op school zitten en zwanger raken stoppen met school
omdat Keniaanse families onvoldoende economisch kapitaal hebben.
Zij zijn te arm voor het opbrengen van zowel het levensonderhoud van
een baby als schoolgeld (r. 6-9)
• Doordat de meisjes niet op school zitten, zullen zij geen kennis en dus
geen cultureel kapitaal kunnen verwerven
• Door een gebrek aan cultureel kapitaal zullen deze meisjes geen
hogere sociale positie kunnen bemachtigen. Zij zullen niet kunnen
stijgen op de maatschappelijke ladder
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Antwoord

Scores

maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat voor zwangere meisjes in Tanzania het verlaten van school
een vorm van positietoewijzing is, met gebruik van een verschil tussen
positieverwerving en positietoewijzing en een voorbeeld uit tekst 4 van
positietoewijzing
voorbeeld van een juist antwoord:
Voor zwangere meisjes in Tanzania is het verlaten van school een vorm
van positietoewijzing, omdat de oorzaken niet bij henzelf, maar buiten hen
ligt. Dat zij niet naar school gaan, komt niet door henzelf, maar door de
president. Dit wordt hen namelijk opgelegd door de president van Tanzania
(r. 17-21).

24

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg op welke manier het verschil in behandeling beschreven kan
worden vanuit het sociaalconstructivisme-paradigma, met een
toepassing van een kenmerk van het
sociaalconstructivisme-paradigma
• voor elk van beide landen een voorbeeld uit tekst 4 van een
geconstrueerd beeld van zwangere meisjes
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het verschil in behandeling van zwangere meisjes tussen beide landen
kan beschreven worden vanuit het sociaalconstructivisme-paradigma
als een verschil in de maatschappelijke betekenis van zwangere
meisjes
• In Kenia wordt positiever naar zwangere meisjes gekeken dan in
Tanzania. In tekst 4 staat dat in Kenia zwangere meisjes door de
overheid gezien worden als mensen die geholpen moeten worden
(r. 13-14), terwijl in Tanzania zwangere meisjes door de president
worden gezien als mensen die uitgesloten moeten worden (r. 19-22)
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