
 
 
 
In 2017 werd het vijfentwintigjarige bestaan van de Nederlandse Franz Kafka-Kring gevierd 
met een Symposium Kwarteeuw Kafka-Kring dat plaatsvond in het Goethe-Institut in 
Amsterdam. Deze dag, waaraan Ton Naaijkens, Jacques De Visscher en Thomas Verbogt met 
interessante lezingen bijdroegen, vormde tevens de gelegenheid de activiteiten die de Kring 
de afgelopen jaren georganiseerd had nog eens voor het voetlicht te brengen. 
   Na de oprichting in 1992 in de Agnietenkapel te Amsterdam werden bijna jaarlijks 
symposia georganiseerd, waarin nationale en internationale Kafka-kenners bijdragen 
leverden over belangrijke thema’s in en rond het werk en het leven van deze beroemde 
Praagse auteur. Een van de vele hoogtepunten vormde het in 2015 gehouden symposium 
Kafka’s jeugd: schrijverschap & jodendom met lezingen van de Duitse Kafka-biograaf Reiner 
Stach en Leo Frijda, de schrijver van een boek met columns over Kafka. 
   De lezingen van de symposia en andere relevante bijdragen worden gepubliceerd in de 
reeks Kafka-Cahier waarvan het zevende deel thans in voorbereiding is. Leden-donateurs 
ontvangen de nummers van dit tijdschrift gratis. 
 
De Kafka-Kring kan met voldoening terugkijken op de door het bestuur georganiseerde 
activiteiten en behaalde resultaten gedurende de laatste kwarteeuw. Aan de doelstelling van 
de Stichting Nederlandse Franz Kafka-Kring, het bevorderen van het bestuderen van werk, 
leven en tijd van Franz Kafka werd ruimschoots voldaan. De jaarlijkse bijeenkomsten die 
doorgaans plaatsvinden in het Goethe-Institut, de daaruit voortvloeiende publicaties en de 
brede contacten met binnen- en buitenlandse Kafka-kenners en Kafka-genootschappen 
geven blijk van een levendig gezelschap dat de ontwikkelingen van de Kafka-studiën 
nationaal en internationaal op de voet volgt. Het Bestuur is voornemens in de komende 
jaren reizen te organiseren naar Berlijn en Wenen, plaatsen verbonden met het leven van 
Kafka en centra van Kafka-onderzoek.  
 
Om deze activiteiten ook in de toekomst succesvol te kunnen voortzetten heeft de 
Nederlandse Franz Kafka-Kring grote behoefte aan nieuwe leden-donateurs. Zoals ook bij 
andere genootschappen tegenwoordig waar te nemen is, dreigt de toenemende vergrijzing 
de continuïteit van culturele, niet door overheidsgelden gesteunde genootschappen onder 
druk te zetten. 
 
Omdat gebleken is dat er nog steeds een grote belangstelling bestaat voor het werk van 
Franz Kafka ook onder studenten van het middelbaar en hoger onderwijs, heeft het Bestuur 
besloten voor hen middels een sterk gereduceerde bijdrage het lidmaatschap van de Kring 



mogelijk te maken. Het Bestuur hoopt zo ook langs deze weg de toekomst van de Kring veilig 
te stellen.  
 
Het donateurschap per kalenderjaar bedraagt minimaal € 35 (studenten € 10 onder 
vermelding van het collegekaartnummer). Uw lidmaatschap verschaft u toegang -gratis of 
met reductie- tot bijeenkomsten van de Kring, kortingen op publicaties en de kosteloze 
verstrekking van het Kafka-Cahier. 
 
U kunt zich opgeven als donateur door het bedrag over te maken op bankrekening NL27 
INGB 0002 5880 76 ten name van Kafka-Kring onder vermelding van het betreffende 
kalenderjaar. 
 
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nederlandse Franz 
Kafka-Kring te Leeuwarden. Telefoon: 058 2881123, email: s.j.munniks@gmail.com. 
 
Website: www.kafka-kring.nl. Er is ook een facebook-account. 
    
 

mailto:s.j.munniks@gmail.com
http://www.kafka-kring.nl/

