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8 Smith en Turgot ontmoeten elkaar in Parijs in 1766 

 
In het voorgaande hoofdstuk is vastgesteld in hoeverre Smith kennis had en in het 
bezit was van de Réflexions. In dit hoofdstuk en de volgende drie hoofdstukken wordt 
nader bezien hoe goed Turgot en Smith elkaar kenden. Indien aangetoond wordt dat 
er sprake is geweest van een nauwe verstandhouding tussen Turgot en Smith is het des 
te aannemelijker dat Smith enige invloed onderging van Turgot en zijn Réflexions. 
 
In het onderhavige hoofdstuk wordt onderzocht in welke periode een ontmoeting 
tussen Turgot en Smith mogelijk is geweest. In de daarna volgende hoofdstukken 
wordt duidelijk dat Smith en Turgot actieve deelnemers waren aan het in die periode 
bloeiende salonleven in Parijs (hoofdstuk 9) en dat ze elkaar in deze gelegenheden 
ontmoetten (hoofdstuk 10). 
 

8.1 The Grand Tour 

 
Smith kwam met zijn pupil de Duke of Buccleuch op 13 februari 1764 in Frankrijk 
aan.153 De Zevenjarige Oorlog (1753-1763) tussen Engeland en Frankrijk was toen net 
afgelopen. Deze oorlog had Frankrijk verloren en was ten gevolge daarvan niet alleen 
financieel in de problemen geraakt, maar het verloor ook haar koloniën India en 
Canada aan Engeland.154 
 
Tussen Engelsen en Fransen bestonden er ondanks deze oorlog nauwe betrekkingen. 
De grand tour – zoals de Engelsen een reis, die de Duke of Buccleuch met Smith als 
begeleider ondernam, noemden – was een gewoonte van de Engelse aristocratie. Elke 
jongeman van aristocratische komaf diende als onderdeel van zijn opvoeding een grand 
tour op het vasteland van Europa te ondernemen. Het bezoeken van steden zoals 
Parijs, Reims en Florence, maakte hier deel van uit. De grand tour stond daarnaast 
bekend als een reis waar het hebben van plezier en genieten van het leven een grote 
rol speelden. Opmerkelijk is dat Smith van mening was dat een dergelijke grand tour 

                                                      
153 Brief van Smith aan Thomas Miller, Parijs, 14 februari 1764: “My Lord, I take this opportunity, after my arrival in this 
Place, which was not till yesterday to resign my Office into the hands of Your Lordship of the Dean of Faculty...” (Mossner & Ross, 
1987, p. 100). 
154 Een en ander was het gevolg van het tussen Engeland en Frankrijk gesloten verdrag van 1763. 
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weinig bijdroeg aan de opleiding en opvoeding van jonge mannen. In zijn Wealth of 
Nations beschreef hij de grand tour als volgt:  
 

“In England, it becomes every day more and more the custom to send young people to travel in foreign countries 
immediately upon their leaving school, and without sending them to any university. Our young people it is said 
return home much improved by their travels.[…] In the course of his travels, he generally acquires some knowledge 
of one or two foreign languages; a knowledge, however, which is seldom sufficient to enable him either to speak or 
write them with propriety. In other respects he commonly returns home more conceited, more unprincipled, more 
dissipated, and more incapable of any serious application either to study or to business, then he could well have 
become in so short a time had he lived at home […] By sending his son abroad, a father delivers himself, at least 
for some time, from so disagreeable an object as that of a son unemployed, neglected, and going to ruin before his 
eyes.” (Smith, 1976, p. 773). 

 
Smith en de Duke verbleven bijna drie jaar in Frankrijk. Na hun aankomst in februari 
1764 verkeerden ze ongeveer twee weken in Parijs. Daarna vertrokken ze voor langere 
tijd, circa achttien maanden, naar Toulouse. 
 
Toulouse was op dat moment met ongeveer 200.000 inwoners de tweede stad van 
Frankrijk en een zeer belangrijke stad. Niet alleen zetelde er een bisschop maar het had 
ook een universiteit en parlement (Rae, 1895, p. 175). De keuze van Smith en zijn 
pupil voor een lang verblijf in Toulouse wordt waarschijnlijk verklaard door het feit 
dat Toulouse een grote Engelse gemeenschap kende. Vanuit hun verblijf in Toulouse 
bezochten Smith en zijn leerling regelmatig andere steden, zoals Bordeaux, Bagnères 
en Montpellier (Mossner & Ross, 1987, p. 101 en p. 103). 155 Tijdens die reizen 
brachten ze ook een bezoek aan Voltaire in Ferney, vlakbij Genève (Ross, 1995, p. 
195).  
 
In november 1765156 arriveerde Smith weer in Parijs. Smith en de Duke verbleven daar 
elf maanden om vervolgens in oktober 1766 terug te keren naar Engeland. 
 

8.2 Een ontmoeting tussen april en september 1766  

 
Turgot en Smith ontmoetten elkaar uitsluitend gedurende de grand tour van Smith. 
Turgot verliet immers nooit het vaste land van Europa en Smith verliet na zijn reis 
met de Duke het Verenigd Koninkrijk niet meer. Een ontmoeting tijdens het tweede 

                                                      
155 Smith had het over expeditions (Mossner & Ross, 1987, p. 103). 
156 Brief van Smith aan Hume, Toulouse, augustus 1765: “...We propose being at Paris by the beginning of November and it 
will be the greatest disappointement to the Duke of Buccleuch not to find you there…” (Mossner & Ross, 1987, p. 105). 
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verblijf van Smith in Parijs, van november 1765 tot oktober 1766 lijkt zeer 
waarschijnlijk.157 Turgot was op dat moment al bijna twee jaar intendant in Limoges. Als 
intendant reisde Turgot veel door zijn district. Wanneer echter de mogelijkheid zich 
aandiende, keerde hij terug naar Parijs.  
 
Groenewegen vermoedt dat Turgot van juli tot september 1766 in Parijs was 
(Groenewegen, 1969, 2002, p. 364). Uit een brief die Turgot aan de Duchesse 
d‟Enville schreef, kunnen we opmaken dat Turgot eind april 1766 in Parijs was.158 Een 
brief van Turgot aan Desmarets (1755-1815) laat zien dat Turgot er ook begin mei 
1766 was.159 Turgot was echter niet onafgebroken van april tot september 1766 in 
Parijs. Uit Turgots correspondentie met Hume leiden we af dat hij gedurende de 
maand augustus 1766 een tijdje in Normandië verbleef.160 Overigens mag worden 
aangenomen dat Turgot gedurende de periode april en september 1766 een enkele 
keer teruggekeerd is naar Limoges. Hij nam zijn taak als intendant zeer serieus en het 
lijkt onwaarschijnlijk dat hij een zo‟n lange periode afwezig is geweest. 
 
Op basis van bovenstaande moet dus worden vastgesteld dat een eventuele 
ontmoeting tussen Turgot en Smith in de periode april tot september 1766 plaatsvond. 
 
Het reizen door Frankrijk in de tweede helft van de achttiende eeuw 
Smith reisde gedurende zijn bijna driejarig verblijf in Frankrijk door het gehele land. 
Dat blijkt uit de beschrijving die Smith van bepaalde Franse steden gaf in zijn Wealth of 
Nations. De steden Metz, Montauban, Toulouse, Agen, Condom, Cadiz, Versailles, 
Compiègne, Fontainebleau, Rouen en Bordeaux worden alle genoemd en beschreven. 
Ook Turgot reisde door heel Frankrijk. Samen met Gournay maakte hij in 1755 een 
rondreis door Frankrijk en gedurende zijn intendance reisde hij regelmatig.  
 
Doordat de wegen gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw in Frankrijk 
aanzienlijk waren verbeterd, was het mogelijk geworden om gemakkelijker door 
Frankrijk te reizen. Het verbeteren van de wegen in de Limousin was een taak die 

                                                      
157 Men kan niet uitsluiten dat ze elkaar ook al gedurende het eerste verblijf van Smith in Parijs ontmoetten, maar 
gelet op het zeer korte verblijf van Smith in Parijs op dat moment lijkt dat onwaarschijnlijk en enig bewijs daarvoor 
is niet gevonden. Alhoewel Smith door geheel Frankrijk reisde is er geen bewijs dat hij ook in Limoges was. Een 
ontmoeting in Limoges, de stad waar Turgot op dat moment woonde, lijkt dan ook onwaarschijnlijk. 
158 Brief van Turgot aan de Duchesse d‟Enville, Limoges, 18 april 1766: “...Je compte le [Mr. Desnaux] mener à Paris et, 
comme j‟y seray à la fin de la semaine prochaine, si vous ne l‟avés pas encore remplacé, vous serés toujours la maîtresse de son sort et je 
l‟y meneray avec toute sa liberté...” (Ruwet, 1976, p. 18). 
159 Brief van Turgot aan Desmarets, Parijs, 7 mei 1766 (Bibliothèque Nationale n.a.f. 10359). 
160 Brief van Turgot aan Hume, Parijs, 7 september 1766: “J‟ay trouvé ici, Monsieur votre lettre du 5 août à mon retour d‟un 
voyage que j‟ai fait en Normandie.” (Greig, 1932, p. 441).  
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Turgot als intendant op zich nam. Hij begreep dat om de handel vanuit en naar deze 
regio te bevorderen, de toegang tot deze regio moest worden verbeterd. De Limousin 
was tot dan toe een van de moeilijkst bereikbare regio‟s in Frankrijk geweest.  
 
Smith besprak in zijn Wealth of Nations de wegen in Frankrijk, die hij als volgt 
omschreef:  
 

“In France, […] the roads which make the communication between the principal towns of the kingdom, are kept 
in good order; and in some provinces are even a good deal superior to the greater part of the turnpike roads of 
England.” (Smith, 1976, p. 729).  

 
Smith stelde daarbij zonder namen te noemen vast dat de intendants een 
vooraanstaande rol hadden gespeeld bij het verbeteren van de wegen in Frankrijk. 
 
Niet alleen waren de wegen verbeterd maar ook de middelen van vervoer zelf, de 
openbare diligences, die lichter, comfortabeler en groter waren geworden en op tijd 
aankwamen en vertrokken, maakten het reizen aanzienlijk gemakkelijker. Vanaf 1775 
verschenen op initiatief van Turgot diligences die over een comfortabele vering 
beschikten en acht personen konden meenemen. Deze diligences werden bekend als 
Turgotines. 
 
Deze verbeteringen zorgden ervoor dat het ongeveer twee dagen duurde om van 
Parijs naar Angers te reizen (Schelle, 1922, p. 25, Tome IV). Rae veronderstelt dat het 
ongeveer zes dagen duurde om van Parijs naar Toulouse te reizen (Rae, 1895, p. 175). 
De reis van Parijs naar Limoges duurde dan waarschijnlijk drie tot vier dagen. 
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