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Een muzikale vertelling door spreker 
Judith Fanto en Duo Adam Javorkai & 
Clara Biermasz



,,Mijn grootmoeder werd geboren op de dag dat Gustav Mahler 
stierf. Amper zeven jaar na de dood van Dvorák. En in de lente 
waarin Stravinsky’s Petroesjka zijn première beleefde. Aan dat 
eerste feit hechtte mijn grootvader bijzondere betekenis. Hij leed 
aan een ernstige vorm van wat wij in onze familie ‘Mahleritis’ 
noemen...” 

Zo begint de debuutroman Viktor van Judith Fanto, waarin muziek 
een rode draad vormt. 
Viktor is de spannende, tragische maar humorvol beschreven 
geschiedenis van de lotgevallen van de Weens-Joodse familie 
Rosenbaum. 

In het Wenen van 1914 redt de zesjarige Viktor Rosenbaum 
weeskind Bubi uit een vijver in het Praterpark. Tussen hen ontstaat 
een levenslange vriendschap en Bubi wordt opgenomen in de 
gegoede Weens-Joodse familie. Viktor, die maar niet wil deugen, 
ontpopt zich als rokkenjager en maakt geen van zijn vele studies af, 
tot groot ongenoegen van zijn familie. De Anschluß van Oostenrijk 
bij nazi-Duitsland in 1938 vormt een keerpunt: onverschrokken en 
met heldhaftige vindingrijkheid beschermt Viktor iedereen die hij 
liefheeft. Nijmegen, 1995: rechtenstudent Geertje, intussen de 
jongste telg van de familie, rebelleert tegen de angst en de 
schaamte waarmee de Rosenbaums hun Joodse identiteit beleven. 
Waarom wordt nooit gesproken over Viktor, de geheimzinnige broer 
van haar grootvader? En waarom hebben haar familieleden nooit 
echt kunnen stoppen met onderduiken? 
Langzaam ontvouwt zich een portret van een begaafde en kleurrijke 
Joodse familie, die zich onder dreiging van de oprukkende 
antisemitische moordmachine geplaatst ziet voor absurde keuzes. 
In vijf delen, als een Mahler-symfonie in woorden, beschrijft Fanto 
de invloed van grote gebeurtenissen op het wereldtoneel op de 
onherroepelijke wendingen in een familiegeschiedenis. 
leiden door pragmatisme en opportunisme, komt steevast te laat en 
neemt vaak een loopje met de waarheid. Maar als levensgevaarlijke 
tijden aanbreken, komen Viktors eigenschappen goed van pas. 



Geertje, het achternichtje van hoofdpersoon Viktor, groeit in de 
jaren ’80 en ’90 op in een Nederlands academisch milieu. 
Binnen de familie wordt hun Joodse komaf met angst en afkeer 
beleden en voor de buitenwereld zoveel mogelijk 
geheimgehouden. Geertje is nieuwsgierig en impulsief en wordt 
door haar familieleden zuchtend ‘Paprika-Jantschi’ genoemd. 
Ook haar voorkeur voor letters boven muzieknoten maakt 
Geertje, als lid van een familie voor wie muziek bijkans de 
status van religie heeft, tot een relatieve buitenstaander. Steeds 
meer wordt Geertje gefascineerd door de geheimzinnige broer 
van haar grootvader, in wie ze intuïtief een zielsverwant 
herkent. Als ze tenslotte genoeg krijgt van alle 
geheimzinnigheid en op zoek gaat naar de waarheid over 
Viktor, stuit ze op een familiegeheim. 


Viktor: 
Bij deze muzikale vertelling leest Judith fragmenten voor uit 
haar boek en spelen Clara & Adam de muzikale illustraties. 
Het muzikale gedeelte bestaat uit werken van o.a. Mahler, 
Beethoven, Bloch en Chopin. 




Judith Fanto wordt in 1969 als Geertje Judith van den Heuvel 
geboren in Delft, groeit op in Voorburg en Den Haag en studeert in 
Nijmegen, Londen en Amsterdam. Zij is inmiddels moeder van drie 
kinderen, jurist en publicist. Sinds haar debuut in 2020 gebruikt ze 
Fanto – de familienaam van haar voorouders – als literair 
pseudoniem. Fanto’s roman Viktor is gebaseerd op de lotgevallen 
van haar Weens-Joodse familie. Viktor is onderscheiden met de 
Hebban Literatuurprijs voor het beste Nederlandse debuut van 
2020 en is genomineerd voor de Boekhandelsprijs 2021. Viktor 
staat op de Duitse shortlist van de beste tien boeken van 
2021.Fanto’s debuut is verschenen in Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland en verschijnt in 2022 in Rusland. In Nederland gingen 
in anderhalf jaar meer dan 40.000 exemplaren over de toonbank. 
https://judithfanto.nl 


Pianiste Clara Biermasz studeerde piano in Utrecht, Budapest en 
Wenen. Zij werkt en woont sinds 2007 in het centrum van Wenen, 
naast het Palais Fanto. 
Clara won prijzen op nationale en internationale concoursen, 
waaronder een eerste prijs (VSB prijs) op het Prinses Christina 
Concours in 1996 (regio noord) en een eerste prijs in Italië bij het 
internationale muziekconcours “Premio Citta di Padova 2015”. 

In 2008 won Clara de derde prijs bij de 18th International 
Chamber Music Competition in Thessaloniki (Griekenland). 
Naast haar muzikale carrière is Clara artistiek directeur van de 
Chopin Stichting Nederland en van het Chopin Festival Nederland. 
Tevens is zij sinds 2019 vicepresident van de International Chopin 
Society (Oostenrijk) en moeder van twee zoons. 

https://www.clarabiermasz.com 
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