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ALLEMAAL WILLEN WE 

DE HEMEL: 
Leesclub 18-04-2011 

 

Jef droomt ervan om een held te worden, liefst samen met zijn beste vriend 
Ward. Voor zijn zus Renée hoeft dat heldendom niet zo nodig. Zij heeft genoeg 
aan Ward, zijn hemelse saxofoonspel, en zijn fluwelen blik. 
Maar het is 1943. Midden in de oorlog. Aan het oostfront wordt een bikkelharde 
strijd gevoerd tegen de Russen. De Duitsers lijden er grote verliezen en hebben 
dringend dappere jongemannen nodig om hen bij te staan. 
Voor de jongens een gedroomde kans om held te worden. Voor volk en 
vaderland. Voor een betere wereld. Ward vertrekt liever vandaag dan morgen. 
Maar zo denkt lang niet iedereen er over. 
 
Een aangrijpend verhaal over oorlog in tijden van liefde, en over de 
verwoestende keuzes waarvoor een oorlog mensen stelt. 
 

 
 

 

 

Naam: Els Beerten 
 

Geboren:  27 maart 1959 in Hasselt 
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Biografie 

Els Beerten werd geboren op 27 maart 1959 te Hasselt. Ze bracht haar kindertijd en jeugd door in Koersel. 

Aan de KU Leuven studeerde ze Nederlands en Engels (1977-1981) en volgde tegelijkertijd een 
lerarenopleiding aan dezelfde universiteit. 
Daarna liep ze een aantal jaren dagschool aan de Toneelacademie van Maastricht. 

Sinds 1985 onderwijst ze Nederlands en Engels aan het Sint-Jozefscollege van Aarschot. Ze is getrouwd met 
Koen Jaspaert, samen hebben ze drie kinderen: Eva, Ben en Thijs. 

Tussen 1976 en 1984 was ze als freelance medewerker verbonden aan TOPmagazine, waarvoor ze 
verhalen en gedichten schreef. In 1985 won ze de John Flandersprijs met het kortverhaal ‘Vreemde Eend.’ 
Haar debuut ‘SCENES’ (uitgeverij Df-Infodok) verscheen in 1987. Haar jongste boek, ‘Allemaal willen we de 
hemel’, (uitgeverij Querido) verscheen in mei 2008.  

Sinds april 2010 schrijft ze maandelijks een column voor het tijdschrift 'Runner's World'. 

In 2002, 2003, 2004 en 2006 verbleef ze telkens een aantal weken in Zuid-Afrika als docent creatief 
schrijven en drama in kader van het Vingeroefeningenproject (gegroeid uit Vingeroefeningen, een cursus 
verhalen schrijven voor jongeren uit diverse culturen, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting). 

In 2003 nam ze er deel aan Kunstenfestival Klein Karoo. 
Voorjaar 2005 verbleef ze zes weken in Paramaribo (Suriname) als Writer In Residence.  

Voorjaar 2006 nam ze deel aan het literair festival ‘Werelden in Ontmoeting’ in Paramaribo.  

In 2008 verzorgde ze gastcolleges creatief schrijven aan de Schrijversvakschool van Paramaribo.  

Tijdens het najaar van 2010 nam ze deel aan het internationaal literair festival in Paramaribo, WAN TRU 
PUWEA NA WAN SKREK, SANI, TAAL EN LEVEN, waarbij leven in een meertalige omgeving centraal stond.  



 

1
8

 a
p

r
il

 2
0

1
1

 

 Bibliografie 

 Scenes, 1987 

 Twee kastelen, 1987  

 Een buik om in te kruipen, 1988 

 Een schat onder de vlag, 1989  

 Teranga-Welkom, 1989  

 Mijn hoofd zit te vol, 1989  

 Mijn tweede solo, 1990 

 Wat een stomme meester! , 1992  

 Simon, 1993  

 Grote kleine broer, 1993  

 Voorbij de blauwe lucht, 1994  

 Zoveel te zien, zoveel te horen, ism Eva Jaspaert, 1995  

 In het donker is het veilig, 1998  

 Lopen voor je leven, 2003 

 Allemaal willen we de hemel, 2008 

 

 

 

 
Bron: http://www.elsbeerten.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.elsbeerten.com/

