
 

Andere Tijden in de klas 
Het afluisterschandaal van 
Watergate 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Andere Tijden 
duiken we in de geschiedenis van het 
Watergateschandaal, waardoor president 
Nixon besloot af te treden. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Watergate, Verenigde Staten, Richard 
Nixon, republikeinen, democraten.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 10. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Hillary Clinton’. 
 
Antwoorden 
1a In 1972 b Republikeinen 2a In 1974 b Ze 
waren afluisterapparatuur aan het 
plaatsen. 3 De inbraak vond plaats in het 
hoofdkantoor van de Democraten in het 
Watergate-complex. 4 Hij sprak erover 
met president Nixon, betaalde daarna de 
inbrekers en stopte het zo ver mogelijk in 
de doofpot. 5a The Washington Post b Dat 
werknemers van Nixon de 
opdrachtgevers waren van de inbrekers. 
6a Omdat hij bang was de zondebok te 
worden voor zijn aandeel in het 
schandaal. b Wie er in de Republikeinse 
partij allemaal te maken hadden met het 
Watergate-schandaal. 7 Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 
1a In welk jaar werd Richard Nixon 
herkozen als president van de Verenigde 
Staten?  
b Bij welke Amerikaanse politieke partij 
hoort Richard Nixon?  
 
2a In welk jaar werd de inbraak gepleegd?  
b Wat waren de inbrekers aan het doen?  
 
3 Hoe komt het Watergateschandaal aan 
zijn naam?  
 
4 Leg kort uit wat John Dean deed nadat de 
inbrekers hem hadden benaderd.  
 
5a Welke krant bleef de inbraak volgen? 
b Wat vermoedde de krant?  
 
6a Waarom besloot John Dean als 
klokkenluider op te treden?  
b Wat vertelt hij onder ede? 
 

 
President Richard Nixon 

 
Verdiepingsvraag 
 
7 Richard Nixon besloot af te treden om 
verder onderzoek te voorkomen. Vind jij dit 
voldoende of zou hij ook nog bestraft 
moeten worden? Beargumenteer je 
antwoord.  
 
 
 

© NTR 2018 

 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-het-afluisterschandaal-van-watergate/
https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-het-afluisterschandaal-van-watergate/
https://schooltv.nl/programma/andere-tijden-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-hillary-clinton/

