
Hellejong. 
 
Wrokkig loerde het hellejong in een doorkijkspiegel en zag de nieuwe lichting Jonge 
Wereldduivels zich opmaken voor vertrek. 
Hij keek stiekem, want als leerlingduivel diende hij zijn kwalijke eigenschappen zo 
veel mogelijk te ontwikkelen. 
Niet dat hij daar moeite mee had, hij genoot volop van de mogelijkheden  die zijn 
aard hem bood en men kon hem geen groter compliment geven  dan hem voor 
‘duivels rotjong’ uit te schelden;  het ultieme bewijs dat hij op het slechte pad was. 
Hij was een pienter demoontje dat als ukkie al leerde  hoe hij het meeste profijt kon 
trekken  van de vurige liefde van zijn ouders voor hun snel aangebrande spruit, die 
blakerde van gezondheid. Hij hoefde maar aan zijn hoorntjes  te krabbelen of moeder 
Vulcania, vernoemd naar een verre oom,  stond klaar om hem te vertroetelen. 
‘Weet je,’ knetterde ze tegen haar vriendinnen, ‘ik smèlt gewoon als ik dat 
vuursteentje zie vonken’ en de vlammen sloegen haar uit van moedertrots. Bij de 
vriendinnen ook, van nijd; achter Vulcania’s rug richtten zij hun smeulende 
drietandjes op het bijdehante ding, dat als antwoord uitdagend over hun   
kookvuurtjes pieste zodat hun jaloerse daden met een sisser afliepen en ze nieuw 
ketsvuur moesten slaan uit hun kooltjesogen. 
Deze dag was het  hellejong superkwaad. 
Een groep jonge duivels was  klaargestoomd om mee te werken aan de Grote Taak: 
het verzieken van de wereld. 
En hij mocht niet mee; hij, de beste van de brandklas! 
Terwijl hij zo hard gewerkt had te voldoen aan het adagium: 
Verslechter de wereld, begin bij jezelf. 
Hij had zelfs extra lessen genomen in de potkachelfabriek van tante Vesta-IX,  hij  
kon stoken als de beste. 
En nu moest hij thuisblijven. 
De vernedering loeide door zijn laaiend lijfje terwijl hij in de spiegel keek, 
vuurspugend van woede; vloekend verwenste hij alle duivels uit de hel. Hij vloekte zo 
luid dat opa Beëlzebubbel wakker schrok en witheet van driftige schrik het hellejong 
tot de orde riep: 
‘Bij Loki, ben je nou helemaal verturfd,  lavasnotneus,  Je klep dicht of ik verpook je 
tot sigarenas.’ Er bliksemden dreigende vlammetjes van de haardsteen waarop hij 
lag. 
---Ai, dat was niet misselijk.  
Sigarenas  was het laatste wat je kon overkomen, dan was je pas echt opgebrand. 
Het jong hield zich in maar de wrok smeulde; hij broeide op een pikant fantasietje  
waarin hij zichzelf als de held Pyromanus voorstelde. Hij leefde zich volledig in en 
zijn beledigde moed groeide en groeide.  
-Ha, hij zou het Satanenvolk wel eens een lucifertje laten ruiken.   
Hij wierp een laatste blik op de spiegel en zag de groep jongelingen met roffelende 
bokkenpoten de brede weg oprennen, struikelend over menselijke goede 
voornemens; vol slechte wil klommen ze naar de wereld van vlees en bloed  teneinde 
het laagste van het  laagste uit de aardlingen te puren. 
Het hellejong grijnsde geslepen; hij ging met sluipende teengang naar de grote 
Hellepoort, trok het rakelijzer uit de sluithaak en zonder om te kijken spoot hij als een 
duveltje uit een doosje achter de groep aan. 



Hij leek het kind van een vlammenwerper; gehuld in oranjerode kronkels  haalde hij 
de groep in. Als een zevenklapper  flitste hij tussen hun poten naar voren; zich niets 
aantrekkend van hun nijdig geschop.dook hij in één sprong voor ze uit. 
‘Ik kom er aan,’gilde hij, ‘wacht maar af  aarde, ik ben een helse machine, ik brand 
van verlangen,’ sudderend stoof hij verder tot…. 
…een grote berookte hand hem in zijn hete nekvel greep en terugsleurde naar de 
grote Hellepoort. 
Met een smak werd hij in een koel vertrek gegooid; toen hij van de koude schrik 
bekomen was keek hij in de priemende ogen van zijn vader, Zwalucifus de Derde. 
Het hellejong trilde, eindelijk zijn snerpende stem gesmoord; hij zag sterretjes. 
‘Tot de volgende lichting blijf jij  in de kou, jongeman, en op een poging tot uitbraak 
staat de ijskast,’ 
Zwalucifus,  bekwaam Meester in de Diabolische Kunst, straalde woedevlammen uit  
middels een krachtige fusie  van hete toorn en kille razernij; een kunststuk waar hij 
zeer trots op was. Fier ging hij zijn vrouw Vulcania inlichten. 
- 
Het hellejong kwam bij zinnen.  
De sterretjes doofden tegelijk met  de ongehoorzame lichtjes in zijn ogen. Ze werden, 
de kou ten spijt,  vervangen door vonken, gevuld met venijn: de eerste stap op weg 
naar volwassenheid. 
‘Wacht maar,’ siste hij voor zich heen, ‘tot ik groot ben. 
De Helle zal er nog van opzien.’  
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