
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Turgot en Smith; een paar apart

Hoyng, A.C.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hoyng, A. C. (2011). Turgot en Smith; een paar apart. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/turgot-en-smith-een-paar-apart(627ef056-044a-47b1-a3ad-52b2882f8ffe).html


 109 

 

9 Smith en Turgot en het Parijse salonleven 

 
De salons in het Parijs van de achttiende eeuw speelden een zeer belangrijke rol in het 
vormen van het intellectuele gedachtegoed van die tijd. De salons worden gezien als 
de kweekvijvers van de ideeën die ten grondslag lagen aan de Verlichting. Een passage 
uit een brief van Morellet aan Lord Shelburne laat duidelijk zien hoeveel belang er 
werd gehecht aan de salons en de toegevoegde waarde daarvan voor de maatschappij. 
Zo schreef Morellet: “La Société a besoin de cet ingrédient161, comme le café a besoin de sucre. Je 
sais bien qu‟il y a des gens qui ne mettent point de sucre dans leur café mais je ne les en estime pas 
davantage.” 162 (Castries, 1985, p. 80). 
 
Om een idee te krijgen van de sfeer van deze salons volgt hierna een algemene 
beschrijving van deze gelegenheden in de tweede helft van de achttiende eeuw. Daarna 
wordt nader ingegaan op de actieve deelname van zowel Turgot als Smith aan deze 
salon bijeenkomsten.  
 

9.1 De salons als kweekvijver voor de ideeën van de Verlichting 

 
In de zeventiende en tot laat in de achttiende eeuw sprak men niet van een salon voor 
het beschrijven van gelegenheden waar ontmoetingen tussen intellectuelen 
plaatsvonden. Men sprak veelal van centres de réunion, d‟assemblées de compagnie of van 
sociétés, maar meestal over cercles (Hellegouarch, 2000, p. 1). Het is pas rond 1780 dat 
men de term salon begon te gebruiken voor het aanduiden van dergelijke 
gelegenheden die zich voornamelijk in Parijs bevonden.  
 
Het idee van de salon ontstond aan het eind van de zeventiende eeuw. In de salons 
van de zeventiende eeuw werd voornamelijk literatuur gelezen en bediscussieerd. Deze 
gewoonte vindt men ook nog terug in de achttiende eeuw, maar de salon ontwikkelde 
zich meer tot een discussiegelegenheid waar uiteenlopende onderwerpen werden 
besproken. Gedurende de achttiende eeuw was de salon niet langer een gelegenheid 
die uitsluitend voor de adel was bedoeld. De bourgeoisie (de nieuwe klasse van de 

                                                      
161 Met ingredient verwees Morellet naar de salons. 
162 Brief van Morellet aan Lord Shelburne, 21 juli 1779.  
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gegoede burgerij die in de achttiende eeuw ontstond), adel, politici, artiesten, filosofen 
en anderen converseerden met elkaar om ideeën uit te wisselen (Kale, 2004, p. 25). 
Men sprak ook wel van gens de lettres en gens du monde. De salons werden dus in de 
achttiende eeuw door een zeer heterogeen gezelschap bezocht.  
 
Hoewel de invloed van de kerk in Frankrijk op dat moment nog zeer groot was en er 
sprake was van een repressief bewind, was kritiek op kerk en geloof in de salons niet 
ongebruikelijk. Een salonhoudster, de marquise Du Deffand vergeleek de salons met 
het kerkbezoek: “On fondait un salon au lieu d‟aller à l‟église; on causait au lieu de prier.” (Du 
Deffand, 1865, p. xcix, Tome I).  
 
De aanwezigheid van (buitenlandse) invloedrijke personen is ook een kenmerkend 
aspect van de salons van de achttiende eeuw. Tsarina Catherina de Grote (1729-1796) 
uit Rusland maar ook ambassadeurs zoals Hume en Ferdinando Galiani (1728-1787)163 
en andere buitenlandse intellectuelen zoals Franklin en Fredrich Melchior von Grimm 
(1723-1807)164 namen met plezier deel aan het intellectuele leven van Parijs en zijn 
vaak terug te vinden in de salons. Door deze aanwezigheid van (invloedrijke) 
buitenlandse personen werden de ideeën die in de salons tot stand kwamen door heel 
Europa verspreid en werd Parijs de intellectuele hoofdstad van Europa.  
 
Opmerkelijk was de rol die vrouwen speelden in het salonleven. Het waren 
voornamelijk vrouwen die de salons beheerden en de bijeenkomsten organiseerden 
(Picard, 1943, p. 136). Het is misschien door deze vooraanstaande rol van vrouwen dat 
de bijeenkomsten in de salons van de achttiende eeuw worden gekenmerkt door een 
ongedwongen, vrije sfeer. Het heterogene gezelschap werd door de salonnières 
zorgvuldig uitgekozen en in een aangename sfeer ontvangen die uitnodigde tot een 
uitwisseling van gedachten (Kale, 2004, p. 21).  
 
Het beheren van een salon was een nogal dure aangelegenheid aangezien de gasten 
door de salonnières meerdere malen per week werden ontvangen met een diner of souper. 
Vermaak in de vorm van theater of muziek hoorde er ook bij en dit alles diende te 
gebeuren in een comfortabele omgeving (Kale, 2004, p. 19). 
 

                                                      
163 Galiani was tussen 1759 en 1769 secretaris van de Napolitaanse Ambassade in Parijs. Hij schreed de 
economische verhandeling Della Moneta (1751).  
164 Baron von Grimm was van Duitse komaf maar woonde voor een groot gedeelte van zijn leven in Frankrijk. Hij 
was goed bevriend met Rousseau, Diderot en tsarina Catherina de Grote. 
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De verschillende salons in Parijs in de tweede helft van achttiende eeuw lagen 
geografisch gezien allemaal zeer dicht bij elkaar waardoor men elkaar geregeld in de 
buurt tegen kwam (zie bijlage 1). 
 
Het schilderij van Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1743-1824), Une soirée chez 
Madame Geoffrin 1755 dat in 1812 werd geschilderd in opdracht van de keizerin 
Joséphine de Beauharnais (1763-1814) geeft duidelijk weer hoe het gezelschap in de 
salon van Madame Geoffrin er zeer waarschijnlijk uit zag (zie bijlage 2 ).165  
 

9.2 Smith en Turgot: actieve deelnemers aan het achttiende eeuwse Parijse 
salonleven 

 
Turgot was sinds zijn Sorbonnetijd een regelmatige bezoeker geworden van 
verschillende salons in Parijs en had daardoor een druk sociaal leven. Gedurende zijn 
verblijf in Limoges miste Turgot dit sociale leven. Zo schreef hij op 6 april 1772 
gedurende zijn intendance aan Condorcet:  
 

“Il est vrai, Monsieur, que j‟étais triste en quittant Paris, et je le suis encore. Je n‟ai point à craindre les chagrins 
de l‟ambition; mais la sensibilité que j‟aurais eue pour cet objet s‟est trouvée au profit de l‟amitié, et lorsque je 
quitte mes amis, je suis aussi triste qu‟un ministre exilé.” (Henry, 1882, p. 80).166  

 
Bekend is dat telkens als Turgot terugkeerde naar Parijs, hij een bezoek bracht aan de 
salons. Het is opmerkelijk dat Turgot zich op zijn gemak voelde in de salons, 
aangezien – zoals Schelle het beschrijft – hij bekend was als iemand:  
 

“...allait peu dans les réunions mondaines; par goût ou par raison de santé, il ne soupait point, il ne jouait jamais 
et, au dix-huitième siècle, il n‟y avait guère de réunions sans jeu...” (Schelle, 1972, p. 41).  

 
Of, zoals Henry in zijn voorwoord van Correspondence Inédite de Condorcet et de Turgot, 
Turgot omschreef:  
 

“Son abord était froid, il rougissait facilement; son embarras était extrême dans le monde et il s‟exprimait très 
difficilement en public.” (Henry, 1882, p. xv).167  

                                                      
165 Er zijn ook andere schilders die de elegantie en luxe sfeer van de salons hebben weergegeven in hun werken. De 
schilderijen van onder meer Hubert François Gravelot (1699-1773) en Louis Carrogis Carmontelle (1717-1806) 
geven een duidelijk idee van hoe de salons er in de achttiende eeuw uitzagen. 
166 De Lespinasse en Condorcet hielden Turgot per brief op de hoogte van de gebeurtenissen in Parijs gedurende 
zijn intendance in Limoges. 
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Morellet beschreef Turgot als volgt:  
 

“...la clarté n‟était pas son mérite. Quoi qu‟il ne fut pas véritablement obscur, il n‟avait pas les formes assez 
précises, ni assez propres à l‟instruction.” (Morellet, 1821, p. 15, Tome I).  

 
Turgot was dus volgens deze drie auteurs een verlegen man voor wie communiceren 
met anderen niet zijn sterke punt was. Hij hield zich liever op de achtergrond. Gelet 
op deze karaktertrekken van Turgot was het, naar men mag aannemen, niet het sociale 
aspect van het salonleven dat hem trok, maar waren het eerder de intellectuele 
discussies die zich (ook) in de salons afspeelden. 
 
Smith kwam, zoals eerder al aangegeven, in november 1765 weer in Parijs aan waar hij 
in eerste instantie bij de bankier Monsieur Foley verbleef. Dat blijkt uit het feit dat hij 
daar in januari 1766 een brief van Hume ontving.168 Uit een latere brief van Hume aan 
Smith is op te maken dat Smith daarna verbleef in het hotel du Parc Royale in de 
Faubourg Saint Germain in het hart van Parijs.169 Hume, de leermeester van Smith, 
was een bekende in Parijs en een graag geziene gast in de salons van dat moment en 
hij zorgde ervoor dat Smith in de Parijse kringen werd geïntroduceerd. Smith had 
overigens nog voordat hij een voet op Franse bodem had gezet in Frankrijk al 
bekendheid verworven door zijn Theory of Moral Sentiments. Smith was dan ook in een 
aantal salons onmiddelijk welkom.  
 
In tegenstelling tot Turgot was Smith sociaal vaardiger en kon hij goed communiceren. 
Deze vaardigheden van Smith verbazen niet als men weet dat Smith bekend stond als 
een goede en ervaren docent (Ross, 1995, p. 126). Stewart bevestigt dit beeld:  

 
“There was no situation in which the abilities of Mr. Smith appeared to greater advantage than as a Professor. In 
delivering his lectures, he trusted almost entirely to extemporary elocution. His manner though not graceful, was 
plain and unaffected; and as he seemed to be always interested in the subject, he never failed to interest his 
hearers.” (Stewart, 1811, p. 15).  

                                                                                                                                                   
167 In een brief die Madame de Boufflers schreef aan Hume om deze laatste op de hoogte te houden van de 
gebeurtenissen in Parijs schreef ze het volgende over Turgot: “M. Turgot n‟a plus de goutte, mais il a d‟autres ennemis, et 
beaucoup d‟affaires dont je crains qu‟il ne se tire pas bien. Les vers, les satires, les estampes ridicules pleuvent de tous côtés sur lui, et sur 
ses amies plus particulières. Je ne les recueille pas, car j‟ai des liaisons onéreuses avec lui, et je lui veux du bien quoique je le voie moins, 
par l‟éloignement naturel que j‟ai pour l‟air de cour auprès des ministres Ŕ ce qui est d‟autant plus fâcheux auprès de lui, qu‟on a l‟aire 
de faire tous les frais- car il est d‟un froid à glacer.” (Burton, 1849, p. 247). Deze brief is niet gedateerd, maar geeft wel aan 
dat Turgot niet bij iedereen geliefd was. 
168 Brief van Hume aan Smith, Londen, januari 1766: “à Monsieur Adam Smith Chez Monsieur Foley, Banquier à Paris.” 
(Mossner & Ross, 1987, p. 110). 
169 Brief van Hume aan Smith, Leicester Field, augustus 1766: “A Monsieur Smith Gentilhomme Anglois Hôtel du Parc 
royale, Faubourg Saint Germain à Paris.” 
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Deze karaktereigenschappen van Smith zorgden ervoor dat hij gemakkelijk deelnam 
aan discussies en een graag geziene gast was in de salons.  
 
Rae stelt in zijn biografie over Smith dat hij een fervent bezoeker van de salons was en 
nog nooit een zo uitgebreid sociaal leven had gekend als in de tijd die hij doorbracht in 
Parijs (Rae, 1895, p. 197). Smith bevestigde in een brief aan Morellet dat hij een 
regelmatige bezoeker was van de salons. Zo schreef hij immers: “…the Society, in which I 
had often the Pleasure of seeing you…”170 Ondanks de vele Franse kennissen die Smith had 
en de goede tijd die hij had gehad in Frankrijk was hij blijkbaar toch enigszins 
sceptisch over de Fransen. Dat getuigt de volgende passage uit een brief van Smith aan 
Hume, nadat deze laatste aangaf in Frankrijk te willen gaan wonen:  

 
“...I think however you are wrong of settling at Paris. A man is always displaced in a foreign Country, and 
notwithstanding the boasted humanity and politeness of this Nation, they appear to me to be, in general, more 
meanly interested, and that the cordiality of their friendship is much less to be depended on than that of our own 
countrymen. They live in such large societies and their affections are dissipated among so great a variety of objects, 
that they can bestow but a very small share of them upon any individual.” (Mossner & Ross, 1987, p. 
108).171  

 
Hierboven is duidelijk geworden dat zowel Turgot als Smith regelmatige bezoekers 
van de salons waren. 
 

                                                      
170 Brief van Smith aan Morellet, Edinburgh, 1 mei 1786 (Mossner & Ross, 1987, p. 295). 
171 Brief van Smith aan Hume, Toulouse, september 1765.  
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