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Een hedendaagse kruistocht per fiets van Rome naar Mekka 
Lezing met dia’s door: Frank Elshof 

 
Datum en tijd: Maandag 23 november 2009 om 20.15 uur  
Locatie: Let op!!! Museum Nusantara (bereikbaar via de nieuwe ingang aan het Agathaplein)  
Taal: Nederlands 
Door: Etnografische Vereniging Delft 
Entree: De zaal is open vanaf 19.45 uur. Gratis koffie en thee vanaf 20:00 uur. De toegang voor leden is 
gratis. Donateurs van de Stichting Nusantara, houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50. 
Overige belangstellenden betalen € 5,00.  

 
Genoemde fietstocht, die als een moderne kruistocht kan worden beschouwd, maar die in het teken staat van de 
dialoog en het bruggen bouwen tussen culturen en religies, startte in Rome. De fietsers hebben de oude 
pelgrimsroute gevolgd door Italië, Griekenland, Turkije, Syrië, Jordanië en Saoedi-Arabië. 
 
Op 23 september jl. heeft de groep van 23 fietsers deelgenomen aan een audiëntie bij Paus Benedictus XVI n Rome 
en hebben een brief meegekregen die bestemd was voor de Emir van Mekka, Prins Khalid. 
 
 

   
 
 
Dinsdag 27 oktober 2009 is de brief tijdens een officiële ontvangst van de fietsers overhandigd aan Prins Khalid al 
Feisal bin Abdul Aziz Al-Saud, Emir of Mecca and Governor of the Holy City of Mecca. 
 

In deze lezing zal een verslag worden gedaan van 
deze fietstocht langs de oude kruistochtroute waarbij 
in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan de 
historische restanten van de eerste 
kruisvaardertochten en de huidige ontmoetingen met 
bewoners van de bezochte  landen. Van deze reis 
zal in de zomer van 2010 een boek verschijnen. 
 
Frank Elshof is cultureel antropoloog en slavist en 
heeft in 2003 deelgenomen aan een fietstocht van 
Vladivostok naar Scheveningen, dwars door Siberië. 
April 2009 heeft Elshof hierover een lezing gegeven 
voor de Etnografische vereniging Delft. 
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