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Chronologie 1689-1755
Maarten Colette

1689. 18 januari. Geboorte van Charles-Louis de Secondat in het kas-
teel van La Brède in de nabijheid van Bordeaux. Zijn ouders heten Jac-
ques de Secondat en Marie-Françoise de Pesnel. Charles-Louis is hun 
tweede kind.

1691. 31 augustus. Geboorte van Thérèse de Secondat. 

1694. 9 november. Geboorte van Charles-Louis-Joseph de Secondat. 

1696. 16 oktober. Overlijden van Marie-Françoise de Pesnel. 

1700. 11 augustus. Montesquieu loopt tot 14 september 1705 school 
aan het college van Oratorianen in de gemeente Juilly, in de nabije 
omgeving van Parijs. Hij ontwikkelt een liefde voor het theater en 
schrijft de tragedie ‘Britomare’ (niet gepubliceerd).1 

1705. Terugkeer naar Bordeaux waar hij zijn rechtenstudies aanvangt 
en op 29 juli 1708 zijn licentiaat behaalt. Een inschrijving op het 
tableau van advocaten volgt op 14 augustus 1708. 

1709. Montesquieu verblijft in Parijs. 

Montesquieu.indd   293 8/03/16   14:44



294 MONTESQUIEU, ENIGMATISCH OBSERVATEUR

1713. 15 november. Overlijden van Jacques de Secondat. Montesquieu 
keert terug naar Bordeaux.  

1714. 14 februari. Montesquieu wordt raadgever (conseiller) in het par-
lement van Bordeaux. 

1715. 30 april. Huwelijk met Jeanne de Lartigue in de Sint-Michiels-
kerk te Bordeaux.  

1716. 10 februari. Geboorte van hun zoon Jean-Baptiste. Mémoire sur 
les dettes de l’Etat (1892).2 

1 mei. Benoeming tot de in 1712 opgerichte Academie des sciences te 
Bordeaux.

16 juni. Dissertation sur la politique des Romains dans la religion (1796). 

13 juli. Benoeming tot vicepresident (de zogeheten Président à mor-
tier) van het parlement van Bordeaux; Montesquieu krijgt de functie 
door overerving van zijn op 24 april van hetzelfde jaar overleden oom 
Jean-Baptiste.

16 november. Discours sur le système des idées.  

1717. Januari tot maart. Verblijf in Parijs; begint te schrijven aan Let-
tres persanes. Discours sur Cicéron (1892).

22 mei. Geboorte van dochter Marie-Catherine.

1718. 1 mei. Discours sur les causes de l’écho (1796). 

1719. Januari. Publicatie, in Mercure de France en Journal des savants, 
van Projet d’une histoire physique de la terre ancienne et moderne. 

16 november. Essai d’observations sur l’histoire naturelle (1796). 
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1720. 25 augustus. Discours sur la cause de la transparence des corps 
(1796). 

1721. Publicatie van Lettres persanes bij Pierre Marteau in Keulen.

1722. Eerste beschouwingen opgetekend in Mes pensées. 

1724. Dialogue de Sylla et d’Eucrate (1745). 

1725. 1 mei. Traité général des devoirs (1726). 

Maart. Publicatie van Le Temple de Gnide. 

18 augustus. Benoeming tot directeur van de Académie te Bordeaux. 

15 november. Discours sur les motifs qui doivent nous encourager aux 
sciences (1796). 

1726. 7 juli. Montesquieu verkoopt zijn bezittingen en publieke func-
ties voor een jaargeld van 5.200 livres, en geeft zijn wijngaarden in 
pacht. 

1727. 23 februari. Geboorte van dochter Marie-Josèphe Denise. 

1728. 24 januari. Montesquieu wordt toegelaten tot de Académie 
française.

5 april. Doorreis langs Europese steden. Montesquieu bezoekt onder 
andere Venetië, Turijn, Pisa, Genua, Milaan en Firenze. Hij doet even-
eens Oostenrijk en Hongarije aan. In Venetië ontmoet hij econoom 
John Law. 

1729. Verblijf in Siena (15 januari), Rome (19 januari), Napels (18 
april), Innsbruck (1 augustus), Amsterdam (15 oktober) en Londen (3 
november). In Engeland brengt Montesquieu achttien maanden door. 
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1731. Mei. Terugkeer vanuit Engeland naar Parijs en vervolgens Bor-
deaux, waar hij tot de lente van 1733 verblijft. 

1732. Histoire de la jalousie (niet gepubliceerd). 

November. Réflexions sur la sobriété des habitants de Rome comparée à 
l’intempérance des anciens Romains (1896). 

1734. Uitgave van Considérations sur les causes de la grandeur des 
Romains et de leur décadence en Réflexions sur la monarchie univer-
selle en Europe. Het manuscript van De la liberté politique wordt niet 
gepubliceerd.3 

1735. Montesquieu beslist rond deze datum om De l‘Esprit des Lois uit 
te schrijven. 

1742. Arsace et Isménie (1783).

1745. Huwelijk van dochter Denise met Godefroy de Secondat. Publi-
catie, in Mercure de France, van Dialogue de Sylla et d’Eucrate.  

1748. Oktober. Uitgave van De l’Esprit des Lois bij Barillot in Genève. 
De uitgave roept weerstanden op onder jansenisten en jezuïeten. 

1750. Uitgave van Défense de l’Esprit des Lois. De uitgave van het ori-
gineel wordt op 29 november 1751 op de index geplaatst. 

1753. Benoeming tot directeur van de Parijse Académie française. 
Schrijft Essai sur le goût voor de eerste uitgave van de Encyclopédie. 

1754. Herziene uitgave van Lettres persanes waaraan ‘enkele over-
peinzingen’ toegevoegd worden. Uitgave van Lysimaque in Mercure de 
France. 

Montesquieu.indd   296 8/03/16   14:44



CHRONOLOGIE 297

1755. 10 februari. Overlijden in Parijs na een ziekte van vijftien dagen. 
De lichamelijke resten worden bijgeplaatst in de kapel van Sint-Gene-
viève in de Saint-Sulpice op 11 februari. Van alle philosophes is enkel 
Diderot aanwezig. De graftombe werd beschadigd tijdens de Franse 
Revolutie en de resten zijn tot op heden zoek.4 
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