ANTWOORDEN
De volgende artikelen zijn te zien in de zoekplaat:
1. Artikel 1: Gelijkheidsbeginsel
Er staat een agent bij twee jongeren die met graﬃti hebben
gespoten op de muur. Ze zien er verschillend uit. Als ze
hetzelfde gedaan hebben, dan hoort de agent ze op gelijke
wijze te behandelen. (Dit artikel is vrij moeilijk te
herkennen in de zoekplaat.)
2. Artikel 4: Kiesrecht, iedereen mag stemmen
Voor het stemhokje staan drie heel verschillende mensen in
de rij.
3. Artikel 5: Petitierecht
Midden onder is een man een pak handtekeningen aan het
verzamelen.
4. Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
Op de tekening zijn verschillende uiterlijke kenmerken van
een geloofsovertuiging te zien: een non met kruisje, een
man met keppeltje en een vrouw met hoofddoekje.
5. Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting, waaronder
vrijheid van drukpers
Voor de muur met graﬃti loopt een krantenbezorger.
6. Artikel 8: Vrijheid van vereniging
In één van de huizen huist het bestuur van een voetbalclub,
zie spandoek.

7. Artikel 9: Vrijheid van vergadering en betoging
Er is een groep mensen aan het demonstreren met spandoeken.
8. Artikel 17: Vrije toegang tot rechter
Links op de tekening is een soort rechtbank te zien.
9. Artikel 23: Onderwijs, waaronder vrijheid van onderwijs
Rechts op de tekening is een school te zien met daarop de
symbolen van twee geloofsovertuigingen.
10. Artikel 42: Onschendbaarheid koning en ministeriële
verantwoordelijkheid
Vlak bij de fontein knipt de koning een lintje door, wat
staat voor het feit dat de macht niet bij hem ligt, maar dat
hij vooral een ceremoniële rol heeft.
11. Artikel 50: Er is een volksvertegenwoordiging
Linksonder zijn drie zetels uit de Tweede Kamer te zien.
12. Artikel 53: Geheime stemming
Het stemhokje op de zoekplaat heeft een gordijntje en er
staat een verbodsbordje op voor het maken van foto’s.
13. Artikel 114: De doodstraf kan niet worden opgelegd
Linksboven is een galg te zien die buiten gebruik is.
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