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10 De invloedrijke salons in de tweede helft van de achttiende 
eeuw 

 
Smith en Turgot waren allebei in de periode tussen april en september 1766 in Parijs. 
Van beiden is bekend dat zij actief deelnamen aan de bijeenkomsten in de salons waar 
in die periode een groot deel van het sociale en intellectuele leven plaatsvond. Het 
wekt dan ook geen verbazing dat zij elkaar in deze gelegenheden in die periode 
ontmoetten. 
  
In onderhavig hoofdstuk wordt nader ingegaan op de salons van onder meer de 
marquise Du Deffand, madame Geoffrin, mademoiselle De Lespinasse en de 
Comtesse de Boufflers. Dit waren de meest invloedrijke salonnières in de periode 1750 
tot 1776.172 Er wordt ook aandacht besteed aan de salons van madame Helvétius en de 
Baron d‟Holbach en de bijeenkomsten van de hofarts Quesnay in de entresol van het 
kasteel van Versailles. 
 
Bij de beschrijving van bovengenoemde salons wordt nader aangegeven of Smith en 
Turgot ook bezoekers waren van de betreffende salon en of het aannemelijk is dat ze 
elkaar daar ontmoetten.  
 

                                                      
172 De salons van Madame du Châtelet (1706-1749), Madame de Lambert (1647-1733) en Madame de Tencin 
(1682-1749) worden niet behandeld, omdat deze vooral een belangrijke rol spelen in de eerste helft van de 
achttiende eeuw. Na 1776 breken er overigens andere tijden aan voor het salonleven en het intellectuele leven in 
Parijs. Nadat in 1774 Quesnay overleed, overlijden in 1776 de prominente gastvrouw Julie de Lespinasse en de 
eveneens prominente salonbezoeker Hume. Een jaar later overlijdt de andere grote naam in de salonwereld, 
Madame Geoffrin. Voltaire, de persoon die bij uitstek de tijd van de Verlichting vertegenwoordigde, overleed op 
84-jarige leeftijd in 1778. 
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10.1 La marquise du Deffand  

 
 
Het is niet bekend of Smith de salon van de marquise du Deffand (1697-1780) bezocht 
en evenmin is dan ook bekend of een ontmoeting tussen Smith en Turgot in haar 
salon plaatsvond. Niettemin is het van belang om een nader beeld te schetsen van de 
rol die deze vrouw in het intellectuele leven van het Parijs in de jaren vijftig van de 
achttiende eeuw speelde.  
 
De salon van de marquise was een van de langstlopende en belangrijkste salons van de 
achttiende eeuw. Haar salonavonden rivaliseerden in het begin van de achttiende eeuw 
met die van Madame du Châtelet, de maîtresse van Voltaire, om vervolgens met die 
van madame Geoffrin te wedijveren. 
  
De marquise stond bekend als een mooie vrouw. Ze was rijk, niet-gelovig en werd 
omschreven als een harde vrouw, une femme sans coeur. In 1724 besloot ze haar man te 
verlaten wat zeer uitzonderlijk was in die tijd. De marquise werd daarna onder meer de 
maîtresse van invloedrijke figuren zoals Philippe d‟Orléans (1674-1723)173 en Charles 
Jean François Hénault (1685-1770) 174 (Abrantes, 2000, p. 37). Na het verlaten van haar 
man in 1724 besloot ze om haar eerste salon te openen in de Rue de Baume. Rond 
1750, na het overlijden van haar ex-man die haar een aanzienlijke erfenis naliet, 
verhuisde ze naar de Rue Saint Dominique, waar ze enkele appartementen betrok in 
het klooster Saint Joseph. Net als in de Rue de Baume organiseerde de marquise op dit 
adres salonavonden.  
 
                                                      
173 Philippe d‟Orléans was regent van Frankrijk geworden na het overlijden van koning Lodewijk XIV in 1715. Hij 
bleef regent totdat Lodewijk XV in 1722 werd gekroond. 
174 Président Hénault schreef het succesvolle boek L‟Abrégé chronologique de l‟Histoire de France jusqu‟à la mort de Louis 
XVI dat in 1744 verscheen. Hij werd Président genoemd omdat hij van 1710 tot 1731 Président de la Première chambre 
des Enquêtes was geweest. 
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Een van de kenmerken van de marquise du Deffand als gastvrouw was haar talent om 
discussies in haar salon aan te kaarten zonder er zelf aan deel te nemen. Haar 
bijeenkomsten werden gekenmerkt als plezierige avonden waar niet te “zware” 
onderwerpen werden aangesneden en het zich vermaken als uitgangpunt gold (Craveri, 
1987, p. 63).  
 
De bekendheid van de salon van de marquise is mede te danken aan haar goede vriend 
D‟Alembert. D‟Alembert was lid van de Académie Française175 en in het begin van de 
jaren 1750 wist hij intellectuelen, zoals Maupertius (1698-1759), Montesquieu en 
Turgot in haar salon te introduceren. Het spreekt vanzelf dat ook haar minnaar de 
regent Philippe d‟Orléans ervoor zorgde dat de nodige invloedrijke persoonlijkheden 
de salon van de marquise bezochten.  
 
Op de door de marquise georganiseerde avonden waren veel toonaangevende 
buitenlanders aanwezig. De Engelsen, Horace Walpole (1717-1797)176, Hume, Lord 
Shelburne en Edward Gibbon (1737-1794)177, waren regelmatige bezoekers (Asse, 
1877, p. 46). Vooral met de twintig jaar jongere Engelsman, Horace Walpole, had de 
marquise een zeer hechte band. Ze ontmoette hem in 1765 tijdens zijn rondreis door 
Frankrijk (Cravari, 1987, p. 441).178  
 
Madame du Deffand moest niets van filosofie weten. De filosofen Diderot en 
Rousseau waren dan ook niet welkom in haar salon terwijl deze juist in andere salons 
als prominente gasten werden ontvangen. 
 
In 1754 ging het gezichtsvermogen van Madame du Deffand achteruit en begon zij 
blind te worden. De acht volgende jaren hielp Julie de Lespinasse met het ontvangen 
van gasten. De Lespinasse was erg geliefd bij de gasten van de marquise en al snel 
kwamen de gasten niet zo zeer vanwege Madame du Deffand maar vanwege 
Mademoiselle De Lespinasse. Toen Madame du Deffand dit begon te begrijpen 
stuurde ze Julie de Lespinasse weg. De mensen die graag in De Lespinasses gezelschap 
verkeerden waren daarna niet meer welkom in haar salon. Hoe de marquise over Julie 
de Lespinasse vervolgens dacht valt op te maken uit de volgende passage uit een brief 
                                                      
175 De Académie Française werd in 1635 door Richelieu opgericht, met rond 1750 als leden Mirabeau, d'Alembert, 
Président Hénault, Voltaire en de Comte de Guibert. 
176 Horace Walpole was een Engelse politicus, schrijver en zoon van de Engelse premier Robert Walpole (1676-
1745).  
177 Gibbon was een historicus en beroemd geworden door zijn werk The History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire (Blom, 2011, p. 211). Gibbon was ook in correspondentie met Smith. 
178 Gedurende veertien jaar correspondeerde ze met hem. De briefwisseling tussen de Marquise en Horace Walpole 
is verscheidene keren gepubliceerd. 
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die ze op 22 mei 1776 aan Horace Walpole schreef na het overlijden van Julie de 
Lespinasse:  
 

“Mlle de Lespinasse est morte cette nuit à deux heures après minuit, c‟aurait été pour moi autrefois un évènement; 
aujourd‟hui ce n‟est rien du tout […] Elle aurait bien du mourir quinze ans plus tôt, je n‟aurais pas perdu 
d‟Alembert.” (Cravari, 1987, p. 440). 

 
De verwijdering tussen de marquise en Julie de Lespinasse had ook gevolgen voor de 
verstandhouding tussen Turgot en de marquise. Turgot was een regelmatige bezoeker 
van de salon van de marquise en een vriend. Doordat Turgot De Lespinasses kant 
koos in het conflict was hij niet meer welkom. Op 25 juli 1774, bij de benoeming van 
Turgot als minister, schreef de marquise het volgende over hem aan Horace Walpole: 
 

“Je le [Turgot] voyais tous les jours, il y a quatorze ou quinze ans. La Lespinasse m‟a brouillé avec lui, ainsi 
qu‟avec tous les autres encyclopédistes, il est l‟ami intime de M. de Maurepas à qui il n‟est pas douteux qu‟il ne 
doive cette place, c‟est un hônnète homme.” (Du Deffand, 1865, p. 421, Tome II).  

 
Hoewel de marquise zich in deze brief nog enigszins lovend uitte over Turgot had ze 
geen goed woord meer voor hem over na zijn ontslag als minister van Financiën in 
1776. Zo schreef ze: 
 

“Aucune de ses enterprises n‟a eu l‟apparence de devoir réussir: il avait les plus beaux systèmes du monde sans 
prévoir aucun moyen. Enfin excepté les économistes et les encyclopédistes tout le monde convient que c‟est un fou et 
aussi extravagant et présomptueux qu‟il est possible de l‟être, on est trop heureux d‟en être défait.” (Cravari, 
1987, p. 441). 179  

 
Zoals aan het begin van deze paragraaf is opgemerkt, is er geen enkele getuigenis dat 
Smith de salon van de marquise bezocht. Het lijkt ook niet waarschijnlijk dat Smith 
een bezoek aan deze salon bracht aangezien – zoals hierna duidelijk wordt – hij in de 
salon van De Lespinasse te vinden was. Gelet op de goede verstandhouding tussen De 
Lespinasse en Smith, was Smith waarschijnlijk niet welkom bij de marquise. 
 

                                                      
179 Brief van La Marquise du Deffand aan Horace Walpole, 5 juni 1776.  
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10.2 Madame Marie Thérèse Rodet Geoffrin  

 
 
Met de salon van de marquise du Deffand behoorde de salon van Marie Thérèse 
Rodet Geoffrin (1699- 1777) tot de meest toonaangevende salons in de tweede helft 
van achttiende eeuw. Geoffrin kreeg als bijnaam le ministre de la Société en haar 
beroemde salon heette ook wel le royaume de la Rue Saint Honoré (Hillairet, 1997, p. 436). 
 
Madame Geoffrin verloor op jonge leeftijd haar ouders en was niet van adel. Op haar 
veertiende trouwde ze de 35 jaar oudere heer Geoffrin. Door dit huwelijk kwam ze te 
verkeren in de kringen van de bourgeoisie. In 1749 overleed haar man, die haar een 
grote erfenis naliet. Het was vanaf dat moment tot in het jaar 1776 dat ze op haar 
adres 374 Rue Saint Honoré als gastvrouw optrad en bijeenkomsten organiseerde. Bij 
haar buurvrouw Madame de Tencin ontmoette ze al de nodige hommes de lettres die ze 
vervolgens in haar eigen salon uitnodigde.  
 
Zoals eerder vermeld werden de salons uit de achttiende eeuw gekenmerkt door het 
ongedwongen karakter. Deze informele manier van ontvangen valt haarfijn op te 
maken uit de manier waarop madame Geoffrin haar gasten ontving. Elke avond waren 
de gasten tussen 17:00 en 21:00 uur welkom en twee keer per week bood ze een zelfde 
souper aan (de spinazie omelet) (Craveri, 1987, p. 63). Op maandag was het souper voor 
de artiesten en op woensdag voor les gens de lettres (Poirier, 1999, p. 58). De 
dinsdagmiddagen bij madame Geoffrin stonden bekend als de voorleesmiddagen (après 
midi de lecture). Er was ook het nodige vermaak. De achtjarige Mozart (1756-1791) trad 
bijvoorbeeld in 1764 in haar salon op (Bouissounouse, 1958, p. 118).  
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Tussen de salon van de marquise du Deffand en die van madame Geoffrin heerste een 
openlijke rivaliteit. De marquise du Deffand verwees met minachting naar de salon 
van madame Geoffrin, die in de ogen van de marquise slechts een bourgeoise was. Ze 
duidde deze salon aan met de bijnaam la caillette180 (Nozière, 1928, p. 135).  
 
Als salonnière wenstte madame Geoffrin dat er in haar salon niet over politiek werd 
gediscussieerd (Craveri, 1987, p. 63). Zij hield niet van lezen en bezat geen boeken. 
Niettemin werden haar salonavonden door vele politici en schrijvers bezocht 
(Nozière, 1928, p. 144).  
 
Madame Geoffrin stond niet alleen bekend als een gastvrouw. Ze steunde ook een 
aantal filosofen en artiesten financieel. Dit zorgde ervoor dat ze de nodige invloed 
kreeg in de intellectuele kringen. Zo hielp ze Diderot uit de schulden te blijven door 
de publicatie van zijn Encyclopédie te betalen. D‟Alembert ontving een maandelijkse 
toelage van haar en artiesten als François Boucher (1703-1770), Carle Van Loo (1705-
1765) en Claude-Joseph Vernet (1714-1789) werden eveneens door haar onderhouden 
(Bouissounouse, 1958, p. 112).181  
 
Haar contacten met koningshuizen en invloedrijke personen uit het buitenland 
droegen er ook toe bij dat zowel madame Geoffrin als haar salon zeer invloedrijk 
waren. De koning van Zweden Gustave III (1746-1792) was een regelmatige bezoeker. 
Ze onderhield een correspondentie met tsarina Catherina II van Rusland en de koning 
van Polen, Stanislas Auguste Poniatowski (1732-1798) ontving haar in Polen van mei 
tot september 1766. Deze laatste was zeer gesteld op madame Geoffrin die hij als een 
soort moeder zag (Nozière, 1928, p. 109). Madame de Pompadour (1721-1764), de 
maîtresse van Lodewijk XV, was eveneens een trouwe bezoekster (Castries, 1985, p. 
74).  
 
Ook vele ambassadeurs woonden de salonavonden van madame Geoffrin bij. Zij 
deden dat om zich op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen. Hume 
was, als ambassadeur van Engeland, een regelmatige bezoeker van deze salon evenals 
de ambassadeur van Napels, de marquis de Caraccioli (1709-1803) (Hellegouarch, 
2000, p. 106).182 In de jaren zeventig was Benjamin Franklin een van haar gasten.  
 

                                                      
180 De babbelaarster/kletskous. 
181 Madame Geoffrin gaf aan deze schilders meer dan zestig opdrachten. 
182 Madame Geoffrin omschreef Hume als coquin en de gros drôle (Nozière, 1928, p. 132). 
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Turgot werd door Morellet in de salon van madame Geoffrin geïntroduceerd. Hij 
ontmoette hier onder meer de Baron d‟Holbach, Galiani, Helvétius en D‟Alembert 
(Hellegouarch, 2000, p. 106).  
 
Rae stelt dat Smith de salon van madame Geoffrin bezocht tijdens zijn verblijf in 
Parijs (Rae, 1895, p. 197). Concrete aanwijzingen voor deze bewering ontbreken. 
Bovendien is bekend dat madame Geoffrin gedurende de tweede periode van Smiths 
verblijf in Parijs (november 1765 tot oktober 1766) de meeste tijd in Polen 
doorbracht. Het is dan ook zeer de vraag of Smith daadwerkelijk deze salon bezocht 
en aldaar met Turgot kennis maakte. 
 

10.3  Julie de Lespinasse  

 
 
Madame du Deffand deed, zoals gezegd, een beroep op Julie de Lespinasse toen haar 
gezichtsvermogen achteruit ging. De Lespinasse trok bij haar in in 1754 in het klooster 
Saint Joseph en vermaakte jarenlang de salongasten van de marquise.  
 
In april 1764, nadat de marquise du Deffand haar uit haar salon zette, begon De 
Lespinasse haar eigen salon in de Rue Saint Dominique (Asse, 1877, p. 54). Madame 
Geoffrin kwam De Lespinasse maar al te graag te hulp en zij bood De Lespinasse een 
maandelijkse toelage aan. Dit was immers een uitgelezen kans voor madame Geoffrin 
om haar rivaal de marquise du Deffand een hak te zetten.  
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De verstoorde verstandhouding tussen de marquise en De Lespinasse zorgde voor een 
tweedeling in de salonwereld. Men diende de kant te kiezen van de marquise du 
Deffand of van De Lespinasse. Turgot en D‟Alembert kozen voor het gezelschap van 
De Lespinasse.  
 
In de salon van Julie de Lespinasse werd over verscheidene onderwerpen 
gediscussieerd. Ze legde geen beperkingen op. Vrouwen waren ook welkom bij haar 
(Rae, 1895, p. 202). Haar salon was gedurende twaalf jaar elke dag tussen 17:00 en 
21:00 uur open. In tegenstelling tot de salon van de bourgoise Geoffrin werd er niet 
gesoupeerd (Asse, 1971, p. xxv). De salon werd ook meer door de adel gefrequenteerd 
dan de salon van Geoffrin (Asse, 1971, p. xxv).  
 
De bijeenkomsten van De Lespinasse werden beschreven als het laboratorium van de 
Encyclopédie. Dit geeft wel aan hoe belangrijk deze ontmoetingsplaats was voor de 
ontwikkeling van de ideeën die de Verlichting kenmerkten. Mede dankzij haar 
verhouding met D‟Alembert kon De Lespinasse invloed uitoefenen op benoemingen 
voor de Académie Française.  
 
Na haar overlijden in 1776 schreef haar geliefde de Comte de Guibert183 het volgende, 
waarin hij blijk gaf van de indruk die Julie op mensen achterliet:  
 

“Elle n‟était rien moins que belle, et ses traits avoient encore été défigurés par la petite-vérole; mais sa laideur 
n‟avoit rien de repoussant au premier coup d‟oeil; au second on s‟y accoutumait, et dès qu‟elle parloit on l‟avoit 
oublié.” (Asse, 1877, p. 358). 

 
Turgot nam niet alleen deel aan de salonavonden die De Lespinasse organiseerde. Er 
was ook sprake van een zeer hechte vriendschap tussen hem en de salonnière. De goede 
verstandhouding tussen Turgot en De Lespinasse en de bewondering die De 
Lespinasse had voor Turgot blijkt uit de uitgebreide briefwisseling die tussen de twee 
heeft bestaan. Julie de Lespinasse was door de jaren heen in feite Turgots 
vertrouwenspersoon geworden. Tijdens zijn intendance in de Limousin vroeg hij haar 
om hem op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in Parijs. Gedurende zijn 
ministerschap van 1774 tot 1776 zag hij haar zeer regelmatig. De volgende passages uit 

                                                      
183 Julie de Lespinasse had een verhouding met de Marquis de Mora (ambassadeur van Spanje in Parijs). Toen deze 
Parijs verliet, werd de Comte de Guibert haar geliefde. De uitgebreide correspondentie (meer dan 200 brieven in 
drie jaar tijd) tussen Julie de Lespinasse en Guibert vormen niet alleen een mooi liefdesverhaal maar ook een 
interessante beschrijving van het mondaine Parijse leven in de periode 1773-1776 (Castries, 1985, p. 257). Deze 
bundel van brieven is getiteld Lettres de Mademoiselle de Lespinasse écrites de 1773 à 1776 en dateert uit 1809. Uit deze 
brieven blijkt ook dat De Lespinasse goed bekend was met onder meer de Duc De la Rochefoucauld, de Duchesse 
d‟Enville, Lord Shelburne en Madame de Boufflers (De Lespinasse, 1809, p. 317, p. 264, Tome I). 
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brieven van De Lespinasse aan de Comte de Guibert in 1774 illustreren de waardering 
die De Lespinasse voor Turgot had:  
 

“J‟ai vu ce soir M. Turgot, il y avoit plus de six mois que je n‟avois été tête à tête avec lui. J‟étois morte; ainsi je 
crois qu‟il aura regret au temps qu‟il m‟a sacrifié.” (De Lespinasse, 1809, p. 307, Tome I).  
 
“Pour moi, depuis deux jours, il n‟est plus contrôleur général: il est M. Turgot, avec qui je suis liée depuis dix-sept 
ans, et sous ce rapport, il agite et trouble mon âme.” (De Lespinasse, 1809, p. 316, Tome I). 

 
Naast de vriendschap tussen Turgot en De Lespinasse was er ook sprake van een 
wederzijdse waardering tussen De Lespinasse en Hume (Asse, 1971, p. 18). Hume 
ontmoette De Lespinasse bij de marquise du Deffand. In een brief die Hume schreef 
aan Gilbert Elliot blijkt de waardering die Hume voor De Lespinasse had. Zo schreef 
Hume: “Since I wrote the above, I went to see Mademoiselle de L‟Espinasse, D‟Alembert‟s mistress, 
who is really one of the most sensible women in Paris.” (Burton, 1846, p. 237, Vol. II).184 Het 
wekt dan ook geen verbazing dat De Lespinasse een goede bekende werd van Smith 
en dat Smith in haar salon regelmatig kwam. Haar salon speelde een vooraanstaande 
rol in de Rousseau-Hume-affaire (zie onderstaand kader). Zowel Smith als Turgot 
bemoeiden zich met deze affaire. 
 
Een brief van d‟Alembert aan Hume geeft aanleiding te veronderstellen dat Smith en 
Turgot elkaar zeer waarschijnlijk bij De Lespinasse ook op 21 juli 1766 tegen kwamen 
(Burton, 1846, p. 354, Vol. II).185 In deze brief gaf d‟Alembert aan dat hij met onder 
andere Turgot, Morellet en Marmontel bij De Lespinasse was en met hen over de 
Rousseau-Hume affaire sprak. Gelet op de betrokkenheid van Smith in deze affaire 
kan aangenomen worden dat Smith op dat moment ook bij De Lespinasse was. 
 
Rousseau-Hume Affaire 
Rousseau en Hume waren in Frankrijk en Engeland bekende publieke persoonlijkheden in 
de jaren zestig van de zeventiende eeuw. Rousseau was voornamelijk bekend geworden 
door controversiële publicaties zoals Emile (1764), Du contrat social (1762) en zijn artikelen 
in de Encyclopédie. Hume was een publiek figuur geworden mede door zijn publicaties 
Political Discourses (1752) en History of England (1754). 
 

                                                      
184 Brief van Hume aan Gilbert Elliot, 22 september 1764. Gilbert Elliot was een van Humes beste vrienden 
(Klibansky & Mossner, 1954, p. 183). 
185 Rae merkt eveneens op dat Smith op 21 juli in de salon van De Lespinasse was (Rae, 1895, p. 197). Zowel Rae 
als Burton veronderstellen dus dat Smith op 21 juli in de salon van De Lespinasse is geweest. Daadwerkelijk bewijs, 
zoals een verwijzing in de brief van d‟Alembert aan Hume, ontbreekt echter.  
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Begin 1766 keerde Hume terug naar Engeland, na twee jaar ambassadeur te zijn geweest in 
Parijs. Rousseau vergezelde Hume op deze terugreis. Onder andere Hume, d‟Alembert en 
Horace Walpole waren van mening dat Rousseau in Engeland bescherming kon genieten. 
Dit was nodig omdat hij in Frankrijk voor verschillende van zijn uitlatingen werd 
vervolgd. Hume regelde voor Rousseau een onderkomen in Derbyshire en een beurs van 
Koning George III (1738-1820) (Mossner & Ross, 1987, p. 113). Rousseau beschuldigde 
Hume, d‟Alembert en Horace Walpole er echter al snel van dat zij niet het beste met hem 
voor hadden. Volgens Rousseau was er sprake van een samenzwering tegen hem. Hume 
schreef op 25 juli 1766 aan D‟Alembert hierover:  

 
“Il [Rousseau] prétend donc que vous & Mr. Horace Walpole et moi sommes entrés dans une conspiration contre lui 
à Paris pour le perdre. Il ne dit point la raison de ce profond complot; mais il insinue que c‟est jalousie de sa grande 
réputation...” (Klibansky & Mossner, 1954, p.144).  

 
Hume was verontwaardigd door deze beschuldigingen van Rousseau en al snel was er 
sprake van onenigheid tussen Hume en Rousseau, die in een publieke ruzie ontaardde. 
Rousseau was overigens bekend als een paranoïde man die last had van verraderlijke 
aanvallen. Humes vrienden waarschuwden hem hiervoor voordat hij Rousseau naar 
Engeland nam (Blom, 2011, p. 311).  
 
De onenigheid tussen Hume en Rousseau werd gedurende de zomer van 1766 uitgebreid 
besproken in de kranten en salons van Parijs. Vooral in de salon van De Lespinasse werd 
deze ruzie uitgebreid besproken. In verschillende brieven valt te lezen dat Turgot en Smith 
met elkaar over deze ruzie spraken en beiden raadden Hume af om iets over deze ruzie te 
publiceren. Smith schreef vanuit Parijs op 6 juli 1766 aan Hume:  
 

“ I am thoroughly convinced that Rousseau is as great a Rascal as you, and as every man here believes him to be; yet let 
me beg of you not to think of publishing anything to the world upon the very great impertinence which he [Rousseau] 
has been guilty of to you […] Your whole friends here wish you not to write, the Baron, D‟Alembert, Madame 
Riccoboni, Mademoiselle Riancourt, Mr Turgot etc. etc. Mr. Turgot, a friend every way worthy of you, desired me to 
recommend this advice to you in a Particular manner, as his most earnest entreaty and opinion. He and I are both 
afraid that you are surrounded with evil counselors...” (Mossner & Ross, 1987, p. 112).  

 
Een paar weken later, op 27 juli, schreef Turgot eveneens aan Hume over deze affaire:  

 
“...Je sors de chez le Baron d‟Holbach où était votre ami Mr. Smith. Il m‟a appris que vous avies envoyé à Madame de 
Boufflers la lettre de Rousseau à Conway, et m‟a beaucoup surpris en me disant que cette lettre ne contenait point un 
refus de la pension dans le cas […] Mais ce que Mr. Smith m‟en a dit ne me parait nullement équivocque...” 
(Burton, 1849, p. 136).  
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Ondanks de waarschuwingen van zijn vrienden publiceerde Hume een memo getiteld 
Concise and Genuine Account of the dispute between Mr. Hume and Mr. Rousseau over de ruzie met 
Rousseau (Mossner & Ross, 1987, p. 113). 

 

10.4 De Comtesse de Boufflers186  

 
 
De Comtesse de Boufflers (1725-1800) was op zeer jonge leeftijd weduwe geworden. 
Haar man liet haar zonder geld achter. Ze kreeg naam in het Parijse salonleven door 
haar schoonheid en haar relatie met de gewaardeerde parlementariër die hoog stond in 
de koninklijke hierarchie, de prins Louis François de Conti (1717-1776).187 De 
Comtesse werd door de marquise du Deffand l‟idole genoemd (Castries, 1985, p. 93).  
 
Madame de Boufflers sprak vloeiend Engels en begeleidde de prominente Engelsen 
die in die tijd een bezoek aan Parijs brachten. Zelf bracht ze in 1763 een bezoek aan 
Engeland waar ze ontvangen werd door onder andere Horace Walpole (Greig, 1932, 
p. 388). 
 
                                                      
186 De volledige naam van de Comtesse was: Comtesse de Boufflers-Rouveret, Marie Charlotte Hippolyte de 
Campet de Saujon. Duchesse de Luxembourg. 
187 Le Prince Louis François de Conti, was parlementariër en een felle tegenstander van de wetsvoorstellen (edicten) 
die Turgot aan het parlement in 1776 voorstelde (Medlin, David, Leclerc, 1991, p. 329). 
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De Comtesse de Boufflers was, net als De Lespinasse zeer goed bevriend met Hume. 
Hume en de Comtesse correspondeerden vanaf 1761 met elkaar en ontmoetten elkaar 
voor het eerst in 1763.188 De Comtesse werd de beschermvrouw van Hume toen deze 
in 1763 naar Parijs kwam.189  
 
Vanwege de nauwe betrekkingen die de Comtesse de Boufflers met Hume had, is het 
begrijpelijk dat diens vriend Smith gedurende zijn verblijf in Parijs geregeld een bezoek 
bracht aan de salon van de Comtesse.  
 
Volgens Rae is het met name deze salon die Smith tijdens zijn verblijf in Parijs 
bezocht. De Comtesse had waarschijnlijk met Smith eind april of begin mei 1766 
kennis gemaakt aangezien ze op 6 mei 1766 aan Hume schrijft:“Je vous ai dit ce me semble 
que j‟ai fait connoissance avec M. Smith, et que, pour l‟amour de vous, je l‟avois fort accueilli...” 
(Burton, 1849, p. 237). Vast staat dat Smith op 25 juli 1766 een bezoek bracht aan 
Madame de Boufflers. Madame de Boufflers schreef namelijk aan Hume op 25 juli 
1766: 
 

“J‟ai fait prier votre ami Mr. Smith de venir chez moi. Il me quitte à l‟instant. Je lui ai lu ma lettre. Il 
appréhende, aussi bien que moi, que vous ne vous soyez trompé dans la chaleur d‟un si juste ressentiment. Il vous 
prie de relire la lettre de Rousseau à Mr. Conway...” (Burton, 1849, p. 245). 190 

 
In hetzelfde jaar, 1766, was Madame de Boufflers begonnen met het lezen van The 
Theory of Moral Sentiments van Smith.191 Ze speelde later nog een vooraanstaande rol bij 
de vertaling van dit boek door l‟Abbé Blavet. In een brief jaren later (1772) aan 
Madame de Boufflers beklaagde Smith zich over een slechte vertaling van zijn Theory of 
Moral Sentiments en gaf hij blijk van zijn waardering voor Madame de Boufflers en de 
moeite die ze ondernam voor een betere vertaling. Smith schreef in het Frans:  
 

“C‟était une grande mortification pour moi de voir la manière dont mon livre (Théorie des Sentiments Moraux) 
avait été traduit dans la langue d‟une nation où je n‟ambitionne sûrement pas d‟être estimé plus que je ne le 
mérite. Votre bonté généreuse m‟a délivré de cette peine, et m‟a rendu le plus grand service qu‟on puisse rendre à 
un homme de lettres. Je me promets un grand plaisir à lire une traduction faite, parce que vous l‟avez desiré. Si ce 

                                                      
188 De Comtesse de Boufflers was onder de indruk van het werk van Hume, History of the House of Stuart, en schreef 
dit in een brief aan hem op 15 maart 1761 (Burton, 1846, p. 97, Tome II). Hierna volgde nog een lange 
correspondentie tussen de Boufflers en Hume.  
189 Greig stelt zelfs dat: “The friendship between Hume and Madame de Boufflers passed the bounds of mere friendship beyond 
doubt.” (Greig, 1932, p. xxiv, Vol. I). 
190 Deze brief gaat ook over de Rousseau-Hume-affaire. 
191 Brief van Madame de Boufflers aan Hume, 6 mei 1766: “Je lis actuellement sa théorie des sentiments moraux: je n‟en suis 
pas fort avancée, mais je crois que cela me plaira.” (Burton, 1849, p. 237). 
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n‟est pas être trop curieux, je serais bien aise de savoir le nom de la personne qui m‟a fait l‟honneur de me 
traduire.” (Mossner & Ross, 1987, p. 161).192 

 
Turgot kwam vanaf 1761 regelmatig in de salon van Madame de Boufflers (Schelle, 
1972, p. 39). Er is geen aanwijzing dat Turgot en Smith elkaar in de salon van de 
Comtesse tegenkwamen. Het is goed mogelijk dat er geen ontmoeting plaatsvond in 
deze salon gelet op het volgende dat Turgot op 27 juli 1766 aan Hume schreef:  
 

“Je n‟ai pas vu la lettre même que vous avez envoyée à Mde De Boufflers, parce qu‟il y a si long-tem que je n‟ai 
été chez cette Dame que je ne pouvois hônnetement l‟aller voir pour un sujet qui lui est étranger.” (Burton, 1849, 
p. 137).193  

 
Naar alle waarschijnlijkheid was Turgot dus niet bij Madame de Boufflers geweest 
gedurende de tijd dat Smith in Parijs was en hebben ze elkaar bij de comtesse niet 
ontmoet. 
 

10.5 De salon van Helvétius en zijn vrouw Anne-Catherine de Ligniville 

 
 

Anne-Catherine de Ligniville (1722-1800) werd opgevoed door haar invloedrijke tante 
Françoise de Graffigny (1695-1758). Turgot was bevriend met Madame de Graffigny 
en adviseerde haar bij het schrijven van Les lettres d‟une Péruvienne (1747) (Schowalter, 
2004, p. 317).194 Via haar ontmoette Turgot Anne-Catherine de Ligniville195, die op 

                                                      
192 Brief van Adam Smith aan Madame de Boufflers, Edinburgh, februari 1772. L‟Abbé Blavet schrijft het volgende 
over deze brief in zijn vertaalde versie van de The Wealth of Nations van 1800-1801: “Cette traduction à été confrontée d‟un 
bout à l‟autre avec l‟original par Mme de Boufflers, connue pour une femme de beaucoup d‟esprit et de goût, et qui entendait et parlait 
fort bien l‟anglais…” (Carpenter, 2002, p. 157). 
193 Turgot verwijst hier naar de brief die Rousseau aan Conway stuurde waarin hij onder meer Hume ervan 
beschuldigde niet het beste met hem voor te hebben.  
194 Madame de Graffigny verwees naar Turgot als le Métromane (Lagrave, 1999, p. 16). 
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haar 32ste trouwde met Claude Adrien Helvétius (1715-1771). Morellet stelt in zijn 
Mémoires dat Turgot op zijn 24ste ooit om de hand van Anne-Catherine had gevraagd 
maar dat zij uiteindelijk koos voor de oudere en rijkere Helvétius. Desalniettemin 
bleven Turgot en mevrouw Helvétius de rest van hun leven bevriend (Morellet, 1821, 
p. 134-135). 
 
Helvétius was een invloedrijke man en organiseerde op de dinsdagavond 
salonavonden bij hem thuis. Hij was, zowel in Frankrijk als in het buitenland bekend 
geworden door zijn werk De l‟Esprit dat in 1758 werd gepubliceerd. Vanaf 1760 
vervulde mevrouw Helvétius een actieve rol in de salon van haar man en was zij gaan 
optreden als salonnière.196 Het gezelschap dat de salonavonden bij Helvétius bijwoonde, 
was volgens Morellet vergelijkbaar met het gezelschap van Baron d‟ Holbach, maar het 
intellectuele niveau van de gesprekken was minder hoog (Morellet, 1821, p. 271).  
 
Net als in de salon van De Lespinasse werd de salon van Helvétius gekenmerkt door 
het „open‟ karakter: alle onderwerpen mochten worden besproken. En net als Madame 
Geoffrin was Madame Helvétius niet alleen een gastvrouw. Ook Madame Helvétius 
had enkele filosofen en artiesten onder haar hoede. Op een gegeven moment 
woonden drie vrienden van Turgot, l‟Abbé Morellet, Pierre-Jean-Georges Cabanis 
(1757-1808)197 en de dichter Jean Antoine Roucher (1745-1794)198 zelfs in bij Madame 
Helvétius (Lagrave, 1999, p. 13). 
 
Andere prominente bezoekers van de salon waren Condorcet en Benjamin Franklin. 
Van Franklin wordt beweerd dat hij madame Helvétius ten huwelijk vroeg.  
 
Volgens Morellet werd Smith aan Turgot in deze salon voorgesteld. Morellet heeft het 
in zijn Mémoires (1821) over een ontmoeting in deze salon in 1762. Dit jaartal kan niet 
juist zijn omdat Smith toen niet in Frankrijk was. Morellet moet zich vergist hebben en 
bedoelde waarschijnlijk 1766. In zijn Mémoires geeft hij vervolgens een interessante 
beschrijving van de gespreksonderwerpen tussen Turgot, Smith en hemzelf in de salon 
van Helvétius:  

                                                                                                                                                   
195 De bijnaam van Anne-Catherine de Ligniville was Minette. 
196 Na het overlijden van haar man in 1771 vestigde Madame Helvétius zich met haar salon op 59 Rue d‟Auteuil. 
197 Cabanis was arts en zwager van de vrouw van Condorcet, Sophie de Grouchy. Samen met haar had hij een 
bijzondere interesse in The Theory of Moral Sentiments van Smith (Faccarello, Steiner, 2002, p. 13). 
198 Een van de bekende gedichten van Roucher is het gedicht dat hij schreef ter gelegenheid van het huwelijk van 
Lodewijk XVI en Marie Antoinette: La France et l‟Autriche au temple de l‟hymen. Roucher vertaalde in 1790-1791 de 
vierde editie van The Wealth of Nations (1786) in het Frans (Carpenter, 2002, p. 85). In het voorwoord van deze 
vertaling merkte Roucher op dat ondanks de waardevolle bijdrage van The Wealth of Nations, men niet de bijdrage 
van de Franse Ecrivains Économistes moest vergeten (Carpenter, 2002, p. 89). 
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“M. Turgot qui aimait ainsi que moi la métaphysique estimait beaucoup son [Smith] talent. Nous le vîmes 
plusieurs fois. Il fut présenté chez Helvétius: nous parlâmes théorie commerciale, banque crédit public, et de 
plusieurs points du grand ouvrage qu'il méditait.” (Morellet, 1821, p. 236).  

 
Deze verklaring van Morellet is allereerst interessant aangezien het getuigt dat Turgot 
en Smith over specifieke onderwerpen spraken die later terug te vinden zijn in zowel 
de Réflexions als The Wealth of Nations. Daarnaast spraken Morellet, Turgot en Smith, 
zoals eerder al uiteengezet, blijkbaar over le grand ouvrage dat Smith aan het 
voorbereiden was. Dat het hier om The Wealth of Nations gaat is vrijwel zeker, 
aangezien Smith na zijn Theory of Moral Sentiments, alleen nog een grote publicatie 
schreef namelijk The Wealth of Nations. Bovendien liet Smith al in juli 1764 aan Hume 
weten dat hij bezig was met een groot werk.199 
 

10.6 Le Baron d’Holbach 

 
 
Paul-Henri Thiry d‟Holbach hield salon in de Rue Royale Butte Saint-Roch vlakbij het 
Palais Royal en het Louvre (Hellegouarch, 2000, p. 228). D‟ Holbach zorgde voor een 
aanzienlijke bijdrage aan de Encyclopédie door honderden artikelen te schrijven. In 1748, 
na zijn studie in Leiden keerde hij terug naar Parijs en begon salonbijeenkomsten te 
organiseren. Bij de Baron d‟Holbach werd uitsluitend gefilosofeerd, over serieuze 
onderwerpen gesproken en fel gediscussieerd. Dit gaf de salon van Holbach een uniek 
karakter in tegenstelling tot de salons waar salonnières erop toezagen dat de gesprekken 
beleefd bleven en waar openlijke controverses doorgaans werden vermeden (Blom, 
2011, p. 97). Twee keer per week, op zondag en op donderdag, organiseerde Holbach 
                                                      
199 Brief van Smith aan Hume, Toulouse, 5 juli 1764 (Mossner & Ross, 1987, p. 102). 
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luxe diners waar tussen de tien à twintig personen voor werden uitgenodigd (Craveri, 
1987, p. 63).  
 
Horace Walpole geeft duidelijk weer in een brief wat de toon van deze salon was:  
 

“Je vais quelquefois chez le baron d‟Holbach, mais j‟ai planté là ses diners; c‟était à n‟y pas tenir avec ses auteurs, 
ses philosophes, et ses savants, dont il a toujours un plein pigeonnier. Ils m‟avaient fait tourner la tête avec un 
nouveau système de déluges anti-diluviens, qu‟ils ont inventé pour prouver l‟éternité de la matière […] En somme, 
folie pour folie, j‟aime mieux les jésuites que les philosophes.” (Hellegouarch, 2000, p. 236).200 

 
Rond 1765 was Holbachs salon in Franse en Europese intellectuele kringen een 
gevestigd instituut geworden. De salon kreeg als bijnaam le café de l‟Europe. Diderot 
noemde Holbachs salon de synagoge (Blom, 2011, p. 238). Niet alleen Franse 
intellectuelen, zoals Diderot, Turgot, Rousseau en Helvétius waren regelmatige 
bezoekers van deze salon. Ook toonaangevende buitenlanders zoals, Galiani, Grimm, 
Gibbon, Lord Shelburne, Hume en Franklin bezochten deze salon. 
  
Dat Smith le Baron d‟Holbach goed kende, blijkt uit deze passage van een brief van 
Smith aan Morellet uit 1786:  

 
“...I have not heard of Baron d‟Holbach these two or three years past. I hope he is happy and in good health. Be 
so good as to assure him of my most affectionate and respectfull remembrance, and that I never shall forget the very 
great kindness he did me the honour to shew me during my residence at Paris.” (Mossner & Ross, 1987, p. 
295).201  

 
Ook is bekend dat de Baron betrokken was bij een vertaling van The Theory of Moral 
Sentiments. Hume schreef immers op 28 oktober 1763 aan Smith:  
 

“The Baron d‟Holbach, whom I saw at Paris, told me, that there was one under his Eye that was translating 
your Theory of Moral Sentiments; and desired me to inform you of it…” (Mossner & Ross, 1987, p. 97). 

 
Vast staat dat Smith en Turgot elkaar in de salon d‟Holbach tegen kwamen. Hiervan 
getuigt de brief die Turgot aan Hume schreef op 27 juli 1766: “...Je sors de chez le Baron 
d‟Holbach où était votre ami Mr. Smith...” (Burton, 1849, p. 136). 
 
 
 
                                                      
200 Brief van Horace Walpole aan George Selwyn, 2 december 1765. 
201 Brief van Smith aan Morellet, Edinburgh, 1 mei 1786. Uit deze brief mag worden aangenomen dat de Baron 
d‟Holbach en Smith met elkaar correspondeerden.  
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Corresponderen in de tweede helft van achttiende eeuw 
De vele overgebleven brieven uit de achttiende eeuw geven een betrouwbare indruk 
van het leven en de relaties tussen mensen in die periode. In de tweede helft van de 
achttiende eeuw was de postdienst zeer efficiënt en betrouwbaar geworden. In Parijs 
werd drie keer per dag de post opgehaald. Parijs kende op dat moment 36 
verzamelpunten die over twintig buurten waren verspreid. Mede gelet op het 
verbeterde vervoer werd de post regelmatig en betrouwbaar bezorgd.  
 
Naast deze algemene postdienst was er ook een speciale postdienst voor Parijs en 
omstreken: La Petite Poste. La Petite Poste zorgde ervoor dat een brief binnen drie uur op 
een adres in Parijs werd geleverd (Hillairet, 1997, p. 37). Uit de overgebleven 
briefwisseling tussen Turgot en Condorcet, zoals Henry deze weergaf, kunnen we 
afleiden dat het versturen van een brief van Parijs naar Limoges niet meer dan zes 
dagen duurde (Henry, 1882, p. 162). 
 

10.7 De bijeenkomsten van de hofarts Quesnay 

 

 
 
Tot nu toe is de nadruk gelegd op de salons die in Parijs een vooraanstaande rol 
speelden in de tweede helft van de achttiende eeuw.202 De hofarts Quesnay 

                                                      
202Naast genoemde salons is er nog een aantal andere salons die eveneens een belangrijke rol speelden in het 
intellectuele leven van de tweede helft van de achttiende eeuw, zoals de salons van Madame Necker, Monsieur 
Mirabeau en van La Duchesse d‟Enville. Madame Necker was getrouwd met Turgots beoogde opvolger als minister 
van Financiën, Mr. Necker. In haar salon had Madame Necker als regel dat er niet over het geloof gediscussieerd 
mocht worden. Mirabeau organiseerde vanaf 1766 op de dinsdagavond diners waar les économistes elkaar ontmoetten. 
Turgot nam deel aan deze bijeenkomsten wanneer hij daartoe in de gelegenheid was. Turgot was echter wel op zijn 
hoede om niet teveel geassocieerd te worden met het gezelschap dat bij Mirabeau bijeenkwam. Hij wilde immers 
afstand houden van de fysiocraten die volgens hem iets van een sekte hadden (Schelle, 1909, p. 106). De 
bijeenkomsten bij Mirabeau duurden tot ongeveer 1777. Het is onbekend of Smith de salonbijeenkomsten van 
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organiseerde ook regelmatig bijeenkomsten van prominente persoonlijkheden. Deze 
bijeenkomsten vonden plaats in de entresol van het kasteel van Versailles van 1750 tot 
het overlijden van Quesnay in 1774. In deze entresol werd gediscussieerd over de 
basisprincipes van de fysiocratie. Deze samenkomsten waren niet te vergelijken met de 
salonbijeenkomsten in Parijs aangezien ze een puur wetenschappelijk karakter hadden.  
 
Turgot reisde verscheidene keren naar Versailles om de bijeenkomsten bij de hofarts 
bij te wonen.203 Dupont de Nemours, Morellet, Diderot, D‟Alembert en Helvétius 
nemen ook deel aan deze bijeenkomsten (Lavergne, 1970, p. 110). Zelfs Madame de 
Pompadour204, de maîtresse van koning Lodewijk XV, was een regelmatige bezoekster 
hoewel het bekend was dat gedurende deze bijeenkomsten openlijk kritiek werd geuit 
op de regerende vorst Lodewijk XV.205 Quesnay en zijn volgelingen waren 
voorstanders van een verlicht despoot wat Lodewijk XV bepaald niet was. Het was 
dankzij Madame de Pompadour dat Lodewijk XV coulant richting Quesnay en zijn 
volgelingen was. Zij werd om deze reden beschouwd als de plus sérieux appui voor de 
fysiocraten. Toen in 1764 Madame de Pompadour overleed, vreesden Quesnay en zijn 
volgelingen voor het einde van hun bijeenkomsten op het kasteel van Versailles. Het 
bleef echter ook na haar overlijden voor de fysiocraten mogelijk om bijeen te komen 
op het kasteel.  
 
Ook Smith bracht tijdens zijn verblijf in Parijs regelmatig een bezoek aan Quesnay, 
wanneer precies is niet duidelijk. Wel is bekend dat Smith verscheidene malen eind 
augustus 1766 een beroep deed op Quesnay als hofarts toen de Duke of Buccleuch 
ernstig ziek bleek te zijn. Smith schreef het volgende hierover naar Charles Towshend, 
de stiefvader van de Duke: 
 

“The moment I saw him [The Duke] next day (Sunday) I was sure he had a fever, and begged of him to send 
for a physician. He refused a long time, but at last, upon seeing him uneasy, consented. I sent for Quenay, first 
ordinary physician to the king. He sent me word he was ill. I then sent for Senac; he was ill likewise. I went to 
Quenay myself to beg that, notwithstanding his illness, which was not dangerous, he would come to see the Duke. 
He told me he was an old infirm man, whose attendance could not be depended on, and advised me, as his friend, 
to depend upon de De la Saone, first physician to the Queen. I went to De la Saone, who was gone out and was 

                                                                                                                                                   
Madame Necker en/of Mirabeau bij woonde. De salon van de Duchesse d‟Enville wordt in paragraaf 11.1 verder 
besproken.  
203 De mémoires van een dienstbode van Madame de Pompadour getuigen dat Turgot een aantal keren Quesnay 
opzocht in de tijd dat Madame de Pompadour nog leefde. Dat zou dus betekenen dat Turgot al vóór 1764, het jaar 
waarin Madame de Pompadour overleed, bij Quesnay was geweest (Schelle, 1922, p. 622, Tome I). 
204 Madame de Pompadour had een blindelings vertrouwen in de hofarts, aangezien hij tot tweemaal toe haar leven 
redde (Schelle, 1971, p. 22). 
205 Lodewijk XV zou overigens zelf ook een aantal bijeenkomsten van Quesnay bijwonen (Rae, 1895, p. 219). 
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not expected home till late that night. I returned to Quenay, who followed me immediately to the Duke.” 
(Mossner & Ross, 1987, p. 114).206 

 
Voor zover bekend kwamen Smith en Turgot elkaar bij Quesnay niet tegen.  

10.8 De ontmoetingen tussen Turgot en Smith 

 
De beschrijving van de salons hierboven leidt tot de navolgende conclusies ten 
aanzien van ontmoetingen tussen Turgot en Smith.  
 
In de salon van Madame du Deffand vond naar alle waarschijnlijkheid geen 
ontmoeting plaats. Aangezien Madame Geoffrin in de periode dat Smith Parijs 
bezocht in Polen was, vond ook in deze salon zeer waarschijnlijk geen ontmoeting 
plaats tussen Turgot en Smith. Voor zover bekend onmoetten Turgot en Smith elkaar 
ook niet bij Quesnay. Wel staat vast dat ze beiden regelmatig de bijeenkomsten van de 
hofarts bijwoonden.  
 
De salon van de Comtesse de Boufflers was een verzamelplaats voor Engelsen in 
Parijs. Smith werd dan ook onmiddellijk na zijn aankomst daar gesignaleerd.207 Een 
brief van Turgot aan Hume bevestigt in ieder geval dat er vóór 27 juli 1766 geen 
ontmoeting tussen de twee in deze salon plaats vond. Turgot liet immers weten dat hij 
al lange tijd geen bezoek had gebracht aan de Comtesse.  
 
Burton veronderstelt op basis van een brief van d‟Alembert aan Hume dat Smith en 
Turgot elkaar op 21 juli 1766 tegen kwamen bij Julie de Lespinasse om over de 
Rousseau-Hume-affaire te discussiëren. 
 
Er zijn vervolgens getuigenissen die vast stellen dat er in ieder geval sprake was van 
meerdere ontmoetingen. Dankzij Morellet weten we dat Turgot en Smith elkaar bij 
Helvétius ontmoetten. Ook bij Holbach was sprake van een ontmoeting op 27 juli 

                                                      
206 Brief van Smith aan Charles Townshend, Compiègne, 26 augustus 1766. Tot tweemaal toe deed Smith 
gedurende zijn verblijf in Frankrijk een beroep op Quesnay als arts. De eerste keer was toen de Duke of Buccleuch 
in augustus 1766 ziek werd (Mossner & Ross, 1987, p. 114). De tweede keer was in oktober 1766 toen het jongere 
broertje van de Duke of Buccleuch ernstig ziek werd. Zowel de hofarts Quesnay als de arts Tronchin (1709-1781), 
trachtten de jongen te redden (Mossner & Ross, 1987, p. 119). De broer van de Duke overleed echter op 19 
oktober 1766, waardoor Smiths rondreis met de Duke plotseling tot een einde kwam. De arts Tronchin was 
overigens een grote bewonderaar van Smith en stuurde zijn eigen zoon naar Glasgow om de colleges van Smith bij 
te wonen. Tronchin was ook de arts van Turgot en Lespinasse. 
207 Brief van Comtesse de Boufflers aan Hume, 6 mei 1766. 
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1766. Verder bevestigde Smith in een brief aan Hume dat Turgot en hij elkaar op 6 juli 
waren tegengekomen.  
 
In bovenstaande geciteerde brieven komt niet alleen naar voren dat Smith en Turgot 
elkaar in de maand juli van 1766 regelmatig ontmoetten, maar ook dat zij uitgebreid 
met elkaar spraken over de ruzie tussen Hume en Rousseau. Beiden bekommerden 
zich over het lot van Hume.  
 
Dat Turgot en Smith elkaar vaker zijn tegengekomen lijkt overigens zeer 
waarschijnlijk. Zoals gezegd waren Turgot en Smith regelmatige bezoekers van 
verschillende salons. Meerdere ontmoetingen bij De Lespinasse, Helvétius, Holbach 
en mogelijk de Duchesse d‟Enville208 lijken zeer waarschijnlijk.  
 
In zijn Mémoires schreef Morellet dat Smith en Turgot bij Helvétius over onderwerpen 
spraken die aan de orde kwamen in het latere werk van Smith. Aangezien Turgot in 
november 1766 zijn Réflexions schreef en Adam Smith op dat moment bezig was met 
zijn grand ouvrage lijkt de getuigenis van Morellet over de inhoud van het gesprek bij 
Helvétius geloofwaardig. Men mag derhalve aannemen dat tijdens die ontmoetingen 
Turgot de theorieën/ideeën die in de Réfléxions voorkomen met Smith ter sprake 
bracht. 
 
Gelet op deze ontmoetingen kan men betogen dat Smith op dat moment zijn ideeën 
over de economie heeft voorgelegd en dat Turgot deze vervolgens in november 1766 
op papier zette. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk mede vanwege het feit dat Turgot in 
1765, dus vóór zijn ontmoeting met Smith, de vragen voor de Chinese studenten had 
opgesteld en daarmee zijn economische inzichten had gevormd. Deze vragenlijst was 
immers de grondslag voor zijn Réflexions. 
 
Smith en Turgot converseerden tijdens deze bijeenkomsten hoogstwaarschijnlijk in het 
Frans. De Franse taal was begrijperlijkerwijs op dat moment de voertaal in de salons. 
Ondanks zijn bijna driejarig verblijf in Frankrijk, sprak Smith de Franse taal gebrekkig. 
In zijn Mémoires merkte Morellet daar namelijk het volgende over op: “J‟avais connu 
Smith dans un voyage qu‟il avait fait en France […] il parlait fort mal notre langue.” (Morellet, 
1821, p. 236, Tome I). Ook de Duchesse d‟Enville merkte op dat Smith gebrekkig 

                                                      
208 Zie pargraaf 11.1 
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Frans sprak.209 De vele Franse boeken die Smith in zijn bibliotheek had en de 
verwijzingen ernaar in The Wealth of Nations doen echter vermoeden dat Smith het 
Frans wel degelijk las en begreep. Bovendien gaf hij in een brief aan de Comtesse de 
Boufflers te kennen dat hij graag een Franse vertaling van zijn Theory of Moral Sentiments 
wenste te lezen.210 Hij complimenteerde in het Frans l‟ Abbé Blavet, de vertaler, hier 
vervolgens mee.211  
 
Of Turgot goed Engels sprak is helaas niet bekend. Wel weten we dat Turgot Engelse 
les kreeg212 en dat hij de Engelse taal passief goed beheerste. Turgot vertaalde onder 
andere het boek van Tucker naar het Frans. Hij schreef echter wel aan Tucker: “..c‟est 
pour moi un assez grand travail que d‟écrire dans votre langue […] et par cette raison je vous écrirai 
en français...”213 Kortom, het schrijven kostte meer moeite.  
 
De taal lijkt dus geen obstakel te zijn geweest voor Turgot en Smith om met elkaar te 
converseren.  

                                                      
209 Brief van Ferguson aan Smith, Genève, 1 mei 1774: “…I was questioned concerning you, particularly by the Duchesse d' 
Enville who complained of your French, as she did of mine, but said that before you left Paris she had the happiness to learn your 
language." (Mossner & Ross, 1987, p. 173). 
210 Brief van Smith aan de Comtesse de Boufflers, Edinburgh, februari 1772: “Je me promets un grand plaisir à lire une 
traduction faite, parce que vous l‟avez desiré.” (Mossner & Ross, 1987, p. 161).  
211 Blavet publiceerde bij zijn vertaling van de The Wealth of Nations van 1800-1801 een brief die hij van Smith 
ontving op 23 juli 1782. Smith gaf in deze brief te kennen dat hij de vertaling van Blavet had gelezen en er zeer 
tevreden over was. Zo schreef Smith: “J‟étais fort content de votre traduction de mon premier ouvrage; mais je le suis encore plus 
de la manière dont vous avex rendu ce dernier. Je puis vous dire, sans flatterie, que partout où j‟ai jeté les yeux dessus je l‟ai trouvée, à 
tous égards, parfaitement égale à l‟original.” (Carpenter, 2002, p. 159).  
212 Brief van Turgot aan de Duchesse d‟Enville, 16 september 1773:“… Adieu Madame je suis fort laconique, mais j‟ay 
ma maîtresse d‟Anglois qui m‟attend pour ma dernière leçon d‟ici longtemps…” (Ruwet, 1976, p. 90). 
213 Brief van Turgot aan Tucker, Limoges 10 december 1773 (Daire & Dussard, 1844, p. 803, Tome II). 
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