
 

PERSBERICHT: Het mysterie rond Francis Bacon 

Francis Bacon (1561-1626) is een bekende historische figuur die een aanzienlijk grotere 
rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de mensheid dan tot nu toe werd aangenomen. 
Dat concludeert Jaap Ruseler in zijn nieuwe boek ‘Het mysterie rond Francis Bacon - Was 
hij Shakespeare? Beïnvloedde hij de denkwereld van de rozenkruisers?’ dat eind maart 
2018 werd gepubliceerd door uitgeverij De Morgenster. 

Jaap Ruseler studeerde Engelse taal en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en 
bestudeerde bijna drie decennia intensief de geschriften van William Shakespeare en 
Francis Bacon en van onderzoekers van deze auteurs. In zijn boek trekt de Apeldoorner 
Jaap Ruseler verrassende en belangwekkende conclusies die inspirerend en 
richtinggevend kunnen zijn voor mensen van deze tijd.  

Velen kennen de naam Francis Bacon van aforismen die populair zijn geworden. Het is 
algemeen bekend dat deze onwettige zoon van koningin Elisabeth I staatsman, auteur en 
pionier van de wetenschappelijke methode was. Weinigen weten dat hij 
hoogstwaarschijnlijk de auteur was van de toneelstukken en gedichten die gepubliceerd 
zijn onder het pseudoniem ‘William Shakespeare’. En bijna nog niemand weet dat hij een 
grote ingewijde was die een groot plan ontwierp en uitvoerde voor de vernieuwing van 
wereld en mensheid.  

Bacon vond het absoluut noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van alle kunsten en 
wetenschappen dat deze op een nieuwe basis geplaatst worden, en ook dat de 
vernieuwing van de mens zelf daarvoor een voorwaarde is. Hij baseerde zich op 
esoterische wijsheidstradities en wordt mede daarom wel de derde Plato genoemd. 
Francis Bacon gaf zijn visionaire ideeën concreet vorm in bijvoorbeeld zijn roman Nieuw-
Atlantis. Daarin worden de nieuwe kunsten en wetenschappen in de praktijk gebracht door 
mensen in een christelijk georiënteerde samenleving van mensen de spirituele weg geheel 
of gedeeltelijk zijn gegaan. Dat is geen utopie, maar een toekomstige realiteit.   

Francis Bacon was een fenomeen met wie vele mysteries zijn verbonden. Waarom 
publiceerde hij onder zoveel pseudoniemen? Wie waren zijn helpers? Waarom voegde hij 
verborgen boodschappen in zijn teksten? Waarom werd hij ook Vader Rozenkruis 
genoemd? Heeft hij zijn dood op 66-jarige leeftijd in scene gezet om zijn plannen 
ongestoord te kunnen blijven uitvoeren? Jaap Ruseler onthult zijn bevindingen in ‘Het 
mysterie rond Francis Bacon’, steeds op basis van steekhoudende argumenten. Het begin 
van het boek kan gratis worden gedownload (pdf, 25 A4).

In het voorwoord van zijn boek schrijft Ruseler: ‘Veel van wat er over Francis Bacon is 
geschreven is naar mijn mening niet geheel juist en zeker onvolledig, waarbij ook te weinig 
recht is gedaan aan de veelheid van aspecten en de spirituele boodschap van zijn werk. 
Daarom nodigen we de lezer uit om mee op ontdekkingsreis te gaan om te trachten het 
mysterie rond Francis Bacon zo veel mogelijk te ontsluieren.’ 

23 maart 2018 
Rozekruis Pers, Haarlem

https://spiritueleteksten.nl/algemeen/persbericht-het-mysterie-rond-francis-bacon-jaap-ruseler-deelt-verrassende-bevindingen-in-zijn-nieuwe-boek/
https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789077944141/het-mysterie-rond-francis-bacon.html
https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789077944141/het-mysterie-rond-francis-bacon.html
https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789077944141/het-mysterie-rond-francis-bacon.html
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/interview-met-jaap-ruseler-auteur-van-het-boek-het-mysterie-rond-francis-bacon/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-van-francis-bacon-1661-1626-grootmeester-van-de-klassieke-rozenkruisers-uit-de-zeventiende-eeuw-oneliners-aforismen-spreuken/
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/diepere-betekenissen-in-de-koopman-van-venetie-the-merchant-of-venice-van-william-shakespeare-of-francis-bacon/
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/francis-bacon-putte-uit-esoterische-wijsheidstradities-en-spoort-aan-tot-studie-van-goddelijkheid-en-filosofie/
https://spiritueleteksten.nl/activiteit/waarom-wordt-francis-bacon-1561-1526-de-derde-plato-genoemd/
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/nieuw-atlantis-onvoltooide-roman-van-francis-bacon-uit-1626-over-de-toekomst-van-de-mensheid/
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/nieuw-atlantis-onvoltooide-roman-van-francis-bacon-uit-1626-over-de-toekomst-van-de-mensheid/
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/waarom-gebruikte-francis-bacon-vele-geheimschriften-en-pseudoniemen-in-zijn-werken/%0Ahttps://spiritueleteksten.nl/algemeen/waarom-gebruikte-francis-bacon-vele-geheimschriften-en-pseudoniemen-in-zijn-werken/
https://ia601504.us.archive.org/26/items/HetMysterieRondFrancisBaconGratisDeel2/Het%20mysterie%20rond%20Francis%20Bacon%20gratis%20deel%202.pdf
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/jaap-ruseler-over-het-mysterie-rond-francis-bacon-het-voorwoord-uit-zijn-boek/

