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Introductie bij het gekozen fragment 
Gideon Rottier is een einzelgänger met een spraakgebrek: hij stottert. Hij woont 
in een prachtpand, dat hij zijn palazzo noemt. Hij werkt bij het bedrijf ‘Extreme 

Cleansing’, een bedrijf dat huizen schoonmaakt na een brand, een overstroming 
of een zelfmoord. Hij krijgt een nieuwe collega, een vluchteling, genaamd 

Youssef. Youssef gaat bij Gideon wonen. Vriendschap, trouw en verraad leiden 
uiteindelijk tot schokkende gebeurtenissen. 

 
Het bedrijf ‘Extreme Cleasing’ moet het huis schoonmaken van een man die 
zelfmoord heeft gepleegd door de gaskraan open te draaien. Twee collega’s, 

twee Polen, komen bij deze klus om het leven door het feit dat ze beiden met 
een smeulende peuk het pand binnenlopen. Een ontploffing is namelijk het 

gevolg. Gideon raakt zwaar gewond. Hij kan geen kant op. Het vuur verspreidt 
zich snel. Hij denkt dat hij in de vlammen om zal komen. 
 

 
Vraag 1 

a. Kun je je voorstellen dat Youssef na de reddingsactie niet zo blij is met alle 
complimenten die hij op het werk krijgt? Leg uit.  

b. Hoe zou jij je voelen, als je op dat moment in Youssefs schoenen zou 

staan? 
c. Kun jij je een situatie voorstellen waarin mensen net zo reageren als 

Youssef doet? 
 
Vraag 2 

a. Als Youssef aangeeft dat hij zijn familie over wil laten komen uit Libanon, 
dan beginnen de collega’s weer over hem te roddelen. Wat vind jij 

daarvan? Licht toe. 
b. Wat zou jij, als je ook een collega was, op zo’n moment doen of willen 

doen? 

    
Vraag 3 

Gideon is tijdens zijn herstelperiode een aantal maanden heel gelukkig. Ook door 
de komst van het haantje.  

a. Kun jij je voorstellen dat de bom bij Gideon barstte, toen Youssef vertelde 

dat hij zijn familie over wilde laten komen uit Libanon?  
b. Kun je snappen dat Youssef niet eerder over zijn familie gepraat heeft? 

Leg uit. 



c. Wat zou jij doen, als je op dat moment in Gideons schoenen zou staan? 

Zou je ook meegaan naar het station om de familie van Youssef op te 
halen? Licht toe. 

d. Het vertrouwen in Youssef was weg. In wat voor een situatie zou jij 
gemakkelijk het vertrouwen in iemand kwijtraken. Licht toe. 

 

 
Extra 

https://radio1.be/lanoye-over-nieuwe-roman-zuivering-ik-heb-een-paar-keer-
schrik-gehad-van-dit-boek 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/zuivering-is-een-grimmig-moeilijk-

boek-maar-daardoor-des-te-overtuigender~b087ba0e/ 
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