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11 De gemeenschappelijke vrienden van Turgot en Smith 

 
Om vast te stellen dat Smith zich liet inspireren door Turgot en zijn Réflexions was het 
van belang om te onderzoeken of Smith in het bezit was van de Réflexions (zie 
hoofdstuk 7) en of ze elkaar meerdere malen ontmoetten in de salons van Parijs in 
1766 (zie hoofdstuk 10).  
 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op een aantal gemeenschappelijke vrienden van 
Turgot en Smith. Er worden personen besproken die tot de intieme vriendenkring van 
zowel Turgot als Smith behoorden en waarvan het aannemelijk is dat deze personen 
Turgot en Smith met elkaar in contact, dan wel van elkaars ideeën op de hoogte, 
brachten. Er wordt hierna achtereenvolgens ingegaan op de vriendschap van Turgot 
enerzijds en Smith anderzijds met onder meer de Duchesse d‟Enville, de Duc de la 
Rochefoucauld, Hume, Morellet, Dupont de Nemours, Condorcet, d‟Alembert en 
Voltaire. 
 
Op basis van deze gemeenschappelijke vrienden wordt duidelijk dat Smith en Turgot 
elkaar niet alleen ontmoetten in de Parijse salons maar dat ze ook deel uitmaakten van 
een grote gemeenschappelijke kennissenkring. 
 

11.1  De Duchesse d’Enville en de Duc de la Rochefoucauld  

 
 
De Duchesse d‟Enville (1717-1797) was een bekende gastvrouw. 214 Op haar kasteel La 
Roche Guyon en in haar hôtel particulier Rue de Seine in Parijs ontving ze regelmatig in 
                                                      
214 In de correspondentie tussen Turgot en Condorcet spreken ze over de Duchesse d‟Anville (Henry, 1882, p. 
118). 
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een klein discreet gezelschap invloedrijke tijdgenoten. De Duchesse was een bekende 
persoonlijkheid in het Franse intellectuele en politieke leven van de tweede helft van 
de achttiende eeuw. Ze kreeg vooral bekendheid vanwege haar geëngageerde rol in de 
Calas affaire waarmee ze de bijnaam la bienfaitrice de la famille Calas verkreeg.215  
 
De Duc Louis Alexandre de la Rochefoucauld, de zoon van de Duchesse d‟Enville, 
was eveneens een bekende persoonlijkheid. Hij nam actief deel aan de Franse revolutie 
en was lid van de Staten Generaal van 1789. Uiteindelijk werd hij vermoord in 
september 1792 tijdens de Franse revolutie (Mossner & Ross, 1987, p. 233).  
 

De Calas-Affaire 
In 1685 werd in Frankrijk op voorspraak van de koning Lodewijk XIV het 
protestantisme verboden onder la révocation de l‟édit de Nantes.216 De Hugenoten 
moesten zich vanaf dat moment tot het katholicisme bekeren. Een groot deel van de 
Franse Hugenoten emmigreerde daarop naar het buitenland. 
 
Ook gedurende het koningschap van Lodewijk XV bleef het protestantisme 
verboden. Er werd echter coulanter met het verbod omgegaan. Het is tegen deze 
achtergrond dat de Calas-affaire plaatsvond. Deze affaire had in de jaren zestig van 
de achttiende eeuw een grote invloed op de Franse samenleving.217 
 
De van oorsprong protestante familie Calas was woonachtig in Toulouse. In 1761 
werd de oudste zoon van het gezin, Marc Antoine Calas, dood aangetroffen in het 
ouderlijk huis. De autoriteiten concludeerden al snel dat Marc Antoine vermoord 
was door zijn ouders, omdat hij zich tot het katholicisme wilde bekeren. Op 9 maart 
1762 werd Jean Calas, de vader van Marc Antoine, zonder enig overtuigend bewijs 
ter dood veroordeeld en geexecuteerd.  
 
Voltaire en de Duchesse d‟Enville spraken in het openbaar hun afschuw uit over de 
schandalige procesgang in deze zaak. Voor Voltaire liet deze affaire zien hoe 
intolerant Frankrijk op dat moment in geloofszaken was. Voltaire schreef naar 
aanleiding van deze gebeurtenis in 1763 Traité sur la tolérance à l‟occasion de la mort de 
Jean Calas. 
 

                                                      
215 Voltaire werd vanwege zijn eveneens geëngageerde rol in de Calas-Affaire een goede vriend van de Duchesse 
d‟Enville (Schelle, 1972, p. 43). 
216 Het was koning Henry IV die in april 1598 l‟édit de Nantes, ook wel bekend als l‟édit de tolérance, ondertekend. In 
deze édit werd het protestantisme onder bepaalde voorwaarden erkend.  
217 De Calas-affaire wordt ook wel vergeleken met de Dreyfus-affaire die één eeuw later plaatsvond. 
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Drie jaar nadat Jean Calas ter dood werd veroordeeld werd de rechtszaak mede door 
inspanning van de Duchesse d‟Enville heropend en werd de familie Calas op 9 
maart 1765 alsnog vrijgesproken en de vader gerehabiliteerd. Dupont getuigde van 
het feit dat Turgot een van de rechters was in deze zaak. Dupont de Nemours 
schreef immers in zijn Mémoire sur la vie et les ouvrages de Mr. Turgot (1782):  
 

“M. Turgot eut le bonheur de se trouver dans la Capitale lorsque MM les Maîtres de Requêtes jugeant au 
souverain sur le vu des pièces & le rapport de M. de Crosne, ont rendu justice a l‟infortuné Calas, & 
réhabilité sa mémoire. Il fut un des Juges, & parla dans cette occasion avec une véhémence qui ne lui était pas 
ordinaire. On sait que l‟Arrêt fut unanimement prononcé.” (Dupont de Nemours, 1782, p. 106).  

 
Deze zaak wekte uiteindelijk ook de nodige belangstelling bij Smith. In een herziene 
editie van The Theory of Moral Sentiments verwees hij expliciet naar deze zaak (Rae, 
1895, p. 186). Uit de catalogus van de bibliotheek van Smith valt af te leiden dat 
Smith in het bezit was van de uitspraak waarbij Jean Calas werd gerehabiliteerd.  

 

11.1.1 De Duchesse d’Enville, de Duc de la Rochefoucauld en Smith 
Smith kende de la Rochefoucauld reeds van naam alvorens hij de Duchesse en de Duc 
tijdens zijn verblijf in Frankrijk ontmoette. Smith had namelijk Les Maximes, van wie 
de grootvader218 van de Duchesse de auteur was, grondig bestudeerd (Mossner & 
Ross, 1987, p. 233).219 In de eerste vijf edities van The Theory of Moral Sentiments liet 
Smith zich in het hoofdstuk On licentious systems kritisch uit over Les Maximes. De Duc 
verzocht hem vervolgens om zich iets genuanceerder uit te laten over Les Maximes in 
The Theory of Moral Sentiments (Rae, 1895, p. 192). In de zesde editie van The Theory of 
Moral Sentiments (1790) valt op dat er door Smith niet meer naar Les Maximes wordt 
verwezen. Dit laatste is zeer waarschijnlijk het gevolg van het verzoek van de Duc 
(Mossner & Ross, 1987, p. 233). 
 
De Duchesse d‟Enville en haar zoon ontmoetten Smith voor het eerst rond 1765 in 
Genève (Mossner & Ross, 1987, p. 111).220 Mogelijkerwijs vond deze ontmoeting bij 
Voltaire plaats aangezien een bezoek aan Voltaire voor zowel Smith als de Duchesse 
en haar zoon de belangrijkste reden was van hun bezoek aan Genève.  
 

                                                      
218 François VI, Duc de la Rochefoucauld (1613-1680). 
219 Les Maximes werden in 1655 gepubliceerd en werden ook wel bekend als Réflexions ou sentences et maximes morales. 
Les Maximes is een bundel van epigrammen (korte gedichten). In de eerste editie van Les Maximes wordt op een 
poëtische wijze een beschrijving gegeven van het eigenbelang. 
220 De Duchesse d‟Enville was in mei 1765 in Genève. Dat blijkt uit een brief van Morellet aan Turgot van 12 mei 
1765 (Medlin, David, Leclerc, 1991, p. 29).  
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Smith was vervolgens tijdens zijn verdere verblijf in Frankrijk te gast bij de Duchesse 
d‟Enville.221 Een aantal overgebleven brieven bevestigt dat Smith en de Duchesse 
elkaar goed kenden en er zelfs sprake was van een vriendschap. Le Grand Vicaire 
Ecoissois schreef vanuit Toulouse op 18 februari 1766 aan Smith: 
 

“Et toi, Adam Smith, Philosophe de Glasgow, héros et idole des highbroad Ladys, que fais-tu mon cher ami? 
Comment gouvernes-tu La Duchesse D‟Anville et Mad. De Bouflers, ou ton coeur est-il toujours épris des 
charmes de Mad. Nicol et des appas tant apparens que cachés de cette autre dame de fife que vous aimiéz tant?” 
(Mossner & Ross, 1987, p. 111).  

 
Gibbon schreef in 1777, meer dan tien jaar na de rondreis van Smith in Frankrijk aan 
Smith:  

 
“Dear Sir […] After a very pleasant summer passed in Paris where I often heard your name, and saw several of 
your friends particularly the Dutchess Danville and the Countess de Bouflers, I returned to England about the 
beginning of this month.” (Mossner & Ross, 1987, p. 228). 

 
Er is geen correspondentie teruggevonden tussen Smith en de Duchesse. Drie 
teruggevonden brieven getuigen wel van een briefwisseling tussen Smith en haar zoon 
de Duc. Het gaat om de volgende drie brieven: 
1)Brief van de Duc aan Smith van 3 maart 1778 verstuurd uit Parijs. 
2)Brief van de Duc aan Smith van 6 augustus 1779 verstuurd uit Verteuil. 
3)Brief van Smith aan de Duc van 1 november 1785 verstuurd uit Edinburgh. 
 
In twee van deze brieven wordt nogmaals bevestigd dat Smith en de Duchesse 
d‟Enville goed bekend met elkaar waren. Zo schreef de Duc aan Smith in 1779: “Ma 
mère me charge de vous faire ses compliments...”222 Vele jaren later, in 1785 schreef Smith aan 
de Duc:  
 

“…May I beg to be remembered in the most respectful manner to the Dutchess d‟Anville and to the Dutchess 
Chabot223 and that your Grace will do me the honour to believe me to be, with the highest regard.” 224  

 
Uit de brief van de Duc aan Smith van 3 maart 1778 is duidelijk op te maken dat de 
Duc zelf op een gegeven moment overwoog The Theory of Moral Sentiments naar het 

                                                      
221 Brief van Le Sage aan de Duchesse d‟Enville, 5 februari 1766: “Of all the people I have met at your house that is, of all 
the elite of our good company, I have only continued to continue to see the excellent Lord Stanhope and occasionally Mr. Smith.” (Rae, 
1895, p. 191).  
222 Brief van de Duc de la Rochefoucauld aan Smith, Verteuil 6 augustus 1779 (Mossner & Ross, 1987, p. 238). 
223 De Duchesse Chabot was de dochter van de Duchesse d‟Enville en de zuster van de de Duc de la 
Rochefoucauld. 
224 Brief van Smith aan De Duc de la Rochefoucauld, Edinburgh 1 november 1785 (Mossner & Ross, 1987, p. 287). 
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Frans te vertalen en Smith hier schriftelijk van op de hoogte stelde. Zo schreef de Duc 
aan Smith:  
 

“... j‟avois eu peut-être la temerité d‟entreprendre une traduction de votre Théorie; mais comme je venois de 
terminer la première partie, j‟ai vu paroitre la traduction de M. l‟Abbé Blavet, et j‟ai été forcé de renoncer au 
plaisir que j‟aurois eu de faire passer dans ma langue un des meilleurs ouvrages de la vôtre.” (Mossner & Ross, 
1987, p. 233).  

 
Twee vertalers waren de Duc voor. Marc Antoine Eidous zorgde in 1764 al voor een 
eerste vertaling. l‟Abbé Jean-Louis Blavet (1719-1809), naar wie de Duc in zijn brief 
aan Smith verwijst, zorgde vervolgens in de periode 1774-1775 voor een tweede 
vertaling. Op 6 augustus 1779 vroeg de Duc alsnog aan Smith toestemming om een 
nieuwe editie van The Theory of Moral Sentiments te vertalen:  
 

“Je reçois avec bien du plaisir l‟annonce de la nouvelle Edition que vous préparez de cet excellent ouvrage ; je 
pousserai l‟indiscretion jusqu'à vous en demander un Exemplaire quand il paroîtra ; et si les changemens que vous 
y aurez faits, exigeoient une nouvelle Edition françoise, et que M. l‟Abbé Blavet ne la donnât pas, j‟aurois peut 
être la témérité de reprendre mon entreprise, mais il faudroit que j‟ y fusse autorisé par votre aveu, et par 
l‟assurance que vous voudriez bien revoir la traduction avant qu‟elle vît le jour.” (Mossner & Ross, 1987, p. 
238). 

 
In de teruggevonden briefwisseling tussen de Duc en Smith komt ook naar voren dat 
ze literatuur met elkaar uitwisselden. De Duc stuurde in maart 1778 naar Smith 
namens zijn moeder en zichzelf de editie van 1778 van de Maximes de la Rochefoucauld.225 
Smith stuurde in 1779 het boek van Hume Dialogues concerning Natural Religion (1779) 
naar de Duc.226 Smith verzocht vervolgens in november 1784 zijn uitgever Thomas 
Cadell om een exemplaar van de derde editie van The Wealth of Nations aan de Duc en 
zijn zus de Duchesse Chabot te doen toekomen.227  
 
Ten slotte valt er nog een aspect op uit de teruggevonden briefwisseling tussen de Duc 
en Smith. Uit de brieven blijkt dat de Duc en Smith tot vele jaren na het verblijf van 

                                                      
225 Brief van de Duc de la Rochefoucauld aan Smith, Parijs, 3 maart 1778. De Duc schreef aan Smith: “…permettez 
que nous saisissions pour cela, ma Mère et moi, l‟occasion d‟une édition nouvelle des Maximes de la Rochefoucauld, dont nous prenons 
la liberté de vous offrir un exemplaire. Vous voyez que nous n‟avons point de rancune, puisque le mal que vous avez dit de lui dans la 
Théorie des Sentiments Moraux, ne nous empêche point de vous envoyer ce même ouvrage.” (Mossner & Ross, 1987, p. 233).  
226 Brief van de Duc de la Rochefoucauld aan Smith, Verteuil, 6 augustus 1779. De Duc schreef aan Smith: “C‟est ici 
[…] que me sont parvenus votre lettre du 15 Mai, et l‟ouvrage posthume de votre digne ami que vous avez eu la bonté de m‟envoier.” 
(Mossner & Ross, 1987, p. 238). 
227 Brief van Smith aan Thomas Cadell, Edinburgh, 16 november 1784. Smith schreef aan Cadell: “To those which in 
my former letter I desired you to deliver as presents from the Author I must beg the favour of you to add four more: one to Lord 
Shelburne; and three to the Marquis de Bombelles; one to the Marquis himself; one to the Duke of Rochefoucault; and one to the 
Dutchess Chabot, the sister of the Duke of Rochefoucault and the Daughter of the Dutchess D‟Anville.” (Mossner & Ross, 1987, 
p. 279). 
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Smith in Frankrijk bleven corresponderen. De laatste brief van de Duc aan Smith die 
teruggevonden is dateert immers uit 1785, twintig jaar na het verblijf van Smith in 
Frankrijk.228  
 

11.1.2 De Duchesse d’Enville, de Duc de la Rochefoucauld en Turgot 
Tijdens zijn jaren in Limoges maakte Turgot kennis met de Duchesse d‟Enville. De 
Rochefoucaulds bezaten grond in Angoumois, een district van Limoges, en wilden de 
toegangswegen naar hun landgoed verbeteren. De vader van de Duchesse, de Duc 
Alexandre de la Rochefoucauld (1690-1762), diende een verzoek in bij Turgot om te 
zien of de Intendance van Limoges deze taak op zich wilde nemen. De vader van de 
Duchesse overleed kort nadat hij dit verzoek aan Turgot had gedaan en het was de 
Duchesse die de familiezaken overnam en op deze manier te maken kreeg met Turgot. 
 
De Duchesse d‟Enville behoorde uiteindelijk tot de intieme vriendenkring van 
Turgot.229 Volgens Léon Say was het dankzij de Duchesse, die erop aangedrongen had 
bij Jean Frédéric de Maurepas (1701-1781), dat Turgot minister werd (Say, 1887, p. 
90). Daarmee kreeg de Duchesse belangrijke invloed op de politieke en sociale ideeën 
van Turgot (Lundberg, 1964, p. 35). 
 
De Duchesse was bekend met de Réflexions en complimenteerde Turgot hiermee. Dit 
blijkt uit een brief die Turgot op 12 december 1769 aan de Duchesse stuurde:  
 

“Vous loués beaucoup trop au morceau [les Réflexions] très croque et qui a besoin de beaucoup de 
développements. Mais je suis fort loin d‟en faire un secret pour l‟Abbé de Mably dans aucune circonstance, et 
surtout dans le moment ou je viens de l‟abandonner à Mr. Dupont de Nemours pour le mettre dans ses 
Ephémérides. Ce pauvre garçon m‟a écrit une lettre si touchante sur ses embarras pour regagner le courant de son 
journal, arrière de plusieurs mois, il m‟a conjuré d‟une manière si préssante d‟aller à son secours que, trouvant ce 
manuscrit sous sa main, je le luy ay envoyé. Mais je l‟ai prié de ne pas le mettre sous la lettre C. qui est connue de 
bien des gens.” (Ruwet, 1976, p. 45). 230 

 
De Duc en de Duchesse kregen ook een exemplaar van de tirage-à-part (Lundberg, 
1964, p. 51). 
 

                                                      
228 Zie ook paragraaf 12.3 waarin nader wordt ingegaan op deze brief uit 1785. 
229 Ruwet heeft een aantal brieven van Turgot aan De Duchesse d‟Enville gebundeld. Uit deze brieven valt duidelijk 
af te leiden dat de Duchesse een goede vriendin en vertrouweling was van Turgot (Ruwet, 1976). 
230 Deze brief van Turgot dateert zoals gezegd van 12 december 1769. De Duchesse had zeer waarschijnlijk de 
eerste paragrafen van de Réflexions in de editie van de Ephémérides van november 1769 gelezen. Turgot wilde niet dat 
de Réflexions in de Ephemérides verschenen onder de letter C anders zou iedereen weten dat hij de auteur was. 
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Na zijn ontslag als minister van Financiën in mei 1776 verbleef Turgot de rest van het 
jaar regelmatig op het kasteel la Roche Guyon in het gezelschap van de Duchesse.231 
Uiteindelijk overleed Turgot vijf jaar later in het bijzijn van de Duchesse d‟Enville 
(Schelle, 1972, p. 44).  
 
Niet alleen met de Duchesse had Turgot nauwe banden, maar ook met haar zoon. 
Turgot is mogelijk betrokken geweest bij de poging van de Duc om The Theory of Moral 
Sentiments te vertalen. Dit valt af te leiden uit een brief die Turgot op 16 september 
1773 aan de Duchesse d‟Enville schreef:  
 

“Monsieur le Duc de la Rochefoucauld peut, Madame vous donner des nouvelles detaillées de ma santé, car j‟ai eu 
le plaisir de passer avec luy la plus grande partie du temps qu‟il a été à Paris. Je vous fais mon compliment sur 
cely que vous aurés eu de le revoir […] Mr. le D. De L.R. pourra vous dire que l‟experience du mortier de Mr. 
Loriot nous a fort mal reussi; j‟éspère le voir mieux à Versailles ou j‟irai prendre congé dimanche et lundi. On 
vient de m’apporter la traduction du commencement de Mr. Smith. Si je l’avois eu hier, 
je l’aurois rendu à Mr. Votre fils. Je vous serai obligé de lui demander s‟il veut que je la fasse remettre chez 
luy...” (Ruwet, 1976, p. 90).232  

 
Een paar weken later, op 23 september 1773 schrijft Turgot aan de Duchesse 
d‟Enville:  
 

“Voici Madame, le mémoire et la lettre […] Je joins à votre paquet la traduction de Mr. le Duc de 
la Rochefoucauld auquel je vous prie de vouloir bien dire mille chose pour moi. C‟est moi 
qui lui dois des remerciements...” (Ruwet, 1976, p. 91).  

 
Deze bovenstaande passages uit twee brieven, voor zover ze op elkaar betrekking 
hebben, wijzen erop dat de Duc Turgot om zijn mening vroeg omtrent een vertaling 
van een boek van Smith.233 Dat het hier om een vertaling van de The Theory of Moral 

                                                      
231 Uit de correspondentie tussen Condorcet en Turgot blijkt dat Turgot in ieder geval 31 mei 1776, 15 oktober 
1776 en 15, 21 en 29 november 1776 op La Roche Guyon was.  
232 Gelet op het jaartal, 1773, waarin deze brief is geschreven zou deze verwijzing naar Smith door Turgot ook te 
maken kunnen hebben met de vragen die Smith stelde en die Turgot trachtte te beantwoorden. Turgot schreef 
immers op 22 juni 1773 aan de Duchesse: “Je ne puis assés vous remercier de votre attention a me rassurer […] J‟avais déjà 
remarqué le progrès que vous aves fait dans l‟écriture et je comptais bien vous en faire mon compliment […] Je n’ai pas encore eu 
le temps d’examiner la seconde question de Mr. Smith. Adieu, Madame, recevés les assurances de ma tendre et 
inalterable amitié…‟‟ (Ruwet, 1976, p. 82). Om welke vragen het van Smith gaat is niet bekend.  
233 Ruwet veronderstelt dat het om Adam Smith gaat in de correspondentie van Turgot en de Duchesse. De 
brieven van Turgot aan de Duchesse d‟Enville van 22 juni 1773 en van 16 september 1773 waar Turgot naar een 
Mr. Smith verwees heb ik aan de heer Groenwegen voorgelegd met de vraag of ervan uitgegaan mag worden dat 
Turgot het in deze twee brieven over Adam Smith had. Groenewegen schreef het volgende: “The catalogue edited by 
Tsuda of Turgot‟s library lists items by no less than seven different persons named Smith whose work(s) was present in this Library a 
likely candidate for the person mentioned in the correspondence is Charles Smith, whose three tracts on the corn trade were published in 
London in 1766 (Turgot‟s library appears to have only contained the 1776 edition, item 4801, hence he needed to send for its text or 
part thereof in 1773). It could also refer to John Smith, on the subject of the woolen trade of which Turgot owned two versions. Both 
Smiths would fit the context of the letters. Given the agricultural discussion in the 1773 correspondence and the importance of the grain 
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Sentiments gaat is zeer aannemelijk omdat bekend is dat de Duc de la Rochefoucauld 
deze probeerde te vertalen. Bovendien was in 1773 The Wealth of Nations nog niet 
gepubliceerd. L‟Abbé Blavet stelt in het voorwoord van zijn herziene vertaling van The 
Wealth of Nations dat Turgot een poging deed om The Theory of Moral Sentiments te 
vertalen (Carpenter, 2002, p. 158). Dat Turgot mogelijk een rol speelde in het streven 
van de Duc om The Theory of Moral Sentimens te vertalen, laat in ieder geval zien dat de 
Duc en Turgot een vergelijkbare belangstelling hadden voor het werk van Smith. 
 

11.2 David Hume  

 
 
Hume groeide op in een geletterd gezin in Schotland. Na een studie rechten aan de 
universiteit van Edinburgh, gaat hij in de zomer van 1734 op zijn 23ste voor de eerste 
keer naar Frankrijk. Hij keerde in 1737 terug en vestigde zich in Londen. In 1752 
kreeg hij de functie van bibliothecaris van de Advocates‟s Library in Schotland 
aangeboden. Daar begon hij in alle rust aan zijn boek History of England234 te werken. 

                                                                                                                                                   
trade issue for Turgot in the early 1770‟, Charles Smith is the most likely candidate for the Smith mentioned twice in these letters. The 
translation of the first part of this work by Charles Smith would consist of his Essay on the Corn Trade. I have no text of this 
publication at my disposal to ascertain whether it contains “the second question” mentioned in Turgot‟s letter of 22 june 1773. 
However, on the evidence available to me, the Mr.Smith mentioned in these letters of 1773 is most likely to have been Charles Smith.” 
Groenwegen is dus van mening dat het eerder om een Charles Smith zou gaan dan Adam Smith. Groenewegen 
vergeet daarbij echter in overweging te nemen dat de Duchesse d‟Enville en de Duc goed bevriend waren met 
Smith en dat de Duc trachtte The Theory of Moral Sentiments te vertalen. Om deze reden neem ik, net als Ruwet, dan 
ook aan dat het in deze twee brieven van Turgot aan de Duchesse om Adam Smith gaat. 
233 Turgot schreef deze brief aan de Duchesse in 1773. In dezelfde periode deed de Duc de La Rochefoucauld een 
poging om de The Theory of Moral Sentiments te vertalen. In de brief die de Duc de la Rochefoucauld aan Smith 
schreef op 3 maart 1778 stelde hij immers dat hij ooit was begonnen met het vertalen van The Theory of Moral 
Sentiments maar dat l‟Abbé Blavet hem voor was. We weten dat de vertaling van l‟Abbé Blavet in 1774 verscheen 
dus de Duc was zeer waarschijnlijk rond die periode bezig met een vertaling van de Theory of Moral Sentiments.  
234 History of England bestaat uit zes delen en verscheen tussen 1754 en 1762 (Van Holthoon, 2009, p. 40). 
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Dit boek en zijn Political Discourses235 dat in 1752 werd gepubliceerd zorgden voor 
Humes bekendheid in Engeland (Van Holthoon, 2009, p. 38).  
 
In 1763 vergezelde Hume Lord Hertford als persoonlijk secretaris naar Parijs om 
vervolgens zelf secretaris aan de ambassade van Engeland in Parijs te worden. Het 
eerste deel van History of England en Political Discourses236 werden ook in Frankrijk goed 
ontvangen en Hume kwam in Parijs aan met een gevestigde reputatie als schrijver. 
Hume nam, zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken, actief deel aan het Parijse 
intellectuele leven en was een graag geziene gast in de salons ondanks het feit dat zijn 
Frans niet heel goed te verstaan was. Hij werd in Parijse kringen ook wel le bon David 
genoemd (Blom, 2011, p. 195). 
 
De volgende passage uit een brief van Morellet aan Hume van mei 1769 bevestigt de 
gemeenschappelijke vriendenkring waarin onder meer Hume, Morellet, Turgot, 
d‟Alembert en De Lespinasse verkeerden: 
 

“Vous savés bien qu‟en m‟obligeant ainsi vous obligerés beaucoup de nos amis et en particulier mr. d‟Alembert, 
mr. Turgot, mr. le baron d‟Holbach, &c. et tous tant que nous sommes d‟hommes de lettres à qui vous avés laissé 
un souvenir bien cher de vous. Quand viendrés vous jouir un peu de l‟amitié de tant de gens qui vous regrettent icy 
[…] Je dois vous donner quelques nouvelles de nos amis. Mr. Turgot est à Paris et se porte bien. D‟Alembert à 
merveilles. Nous passons presque toutes les soirées ches mad. L‟espinasse et nous parlons souvent de vous et nous 
vous regrettons.” (Medlin, David, Leclerc, 1991, p. 40).237 

 
In januari 1766 keerde Hume terug naar Edinburgh waar hij nog gedurende een 
tweetal jaren de post van Under-secretary of State for the Northern Department bekleedde. In 
de laatste jaren voor zijn overlijden in 1776 hield Hume zich bezig met het corrigeren 
van zijn eigen gepubliceerde teksten en schreef hij een korte autobiografie: My own life 
(Van Holthoon, 2009, p. 47).  
 

11.2.1 Hume en Smith 
Hume en Smith ontmoetten elkaar in Glasgow en bleven vrienden voor de rest van 
hun leven. Naast een trouwe vriend was Hume voor Smith ook een leermeester.  

                                                      
235 Political Discourses is een bundel van opstellen over economische onderwerpen en internationale politiek. 
236 De eerste vertaling van Political Discourses in het Frans werd verricht door Mauvillon in 1753 (Burton, 1846, p. 
365). L‟Abbé le Blanc zou in 1754 voor een vertaling zorgen waar Hume erg over te spreken was. Zo schrijft Hume 
op 15 oktober 1754 aan Le Blanc: “The honour which you did me in translating my Political Discourses, inspires me with an 
ambition of desiring to have this work [History of Great Britain] translated by the same excellent hand” (Burton, 1846, p. 406). 
Le Blanc vertaalde uiteindelijk niet History of England. Le Blanc zorgde ervoor dat Turgot in de jaren vijftig van de 
achttiende eeuw bekend raakte met Political Discourses van Hume (Greig, 1931, p. 255). 
237 Brief van Morellet aan Hume, 15 mei 1769. 
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Hume verliet Parijs toen Smith er arriveerde. Hume schreef immers eind januari 1766 
“Dear Smith […] I am sorry I did not see you before I left Paris. I am also sorry I shall not see you 
there soon...” (Mossner & Ross, 1987, p. 110). Desondanks vroeg Smith tijdens zijn 
verblijf in Frankrijk herhaaldelijk aan Hume om hem in contact te brengen met 
vooraanstaande personen. Zo schreef Smith: “Before you set out from Paris I would beg of 
you to leave me some letters to honest men and women. You may leave them either with Foley or with 
Thellason and Neckar...”238 En voordat Smith naar Montpellier ging vroeg hij Hume: 
“Could you procure recommendations to the Comte d‟Eu to the Archbishop of Narbonne and to the 
Intendant...”239 Voor zijn verblijf in Bordeaux verzocht Smith Hume: “ I should be much 
obliged to you if you could send us recommendations to the Duke of Richelieu, the Marquis de Lorges 
and Intendant of the Province.”240 Deze brieven van Smith geven duidelijk aan dat Hume 
veel invloedrijke kennissen in Frankrijk had. Smith maakte daar graag gebruik van. 
 
Tot de dood van Hume in 1776 correspondeerden Smith en Hume met elkaar. In deze 
correspondentie, die terug gaat tot 1750, zien we hoe Hume Smith bepaalde (Franse) 
literatuur aanraadde. Zo adviseerde Hume, Smith:  
 

“I believe I have mentiond to you already Helvétius‟s book “De l‟Esprit”. It is worth your reading, not for its 
philosophy, which I do not highly value, but for its agreeable composition […] Voltaire has lately published a 
small Work called Candide, ou l‟Optimisme. I shall give you a detail of it.” (Mossner & Ross, 1987, p. 
34).241  

 
Hume gaf in zijn rol als leermeester ook commentaar op The Theory of Moral Sentiments 
en The Wealth of Nations. Zo complimenteerde Hume Smith na de publicatie van The 
Wealth of Nations, maar gaf daarbij wel aan dat hij het met een aantal opvattingen van 
Smith niet eens was:  
 

“If you were here at my Fireside, I should dispute some of your Principles. I cannot think, that the Rent of Farms 
makes any part of the Price of the Produce but that the Price is determined altogether by the Quantity and the 
Demand.” (Mossner & Ross, 1987, p. 186).242  

 
Na Humes overlijden op 25 augustus 1776 zorgde Smith voor de publicatie van 
Humes autobiografie My Own Life (1776).   
 

                                                      
238 Brief van Smith aan Hume, Toulouse, september 1765 (Mossner & Ross, 1987, p. 107). 
239 Brief van Smith aan Hume, Toulouse, 21 oktober 1765 (Mossner & Ross, 1987, p. 103). 
240 Brief van Smith aan Hume, Toulouse, 5 juli 1764 (Mossner & Ross, 1987, p. 101). 
241 Brief van Hume aan Smith, Londen, 12 april 1759. 
242 Brief van Hume aan Smith, Edinburgh, 1 april 1776.. 
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11.2.2 Hume en Turgot 
Turgot was al vroeg in aanraking gekomen met de publicaties van David Hume. In de 
bibliotheek van Turgot waren de boeken van Hume, Discours Politiques en The History of 
England te vinden (Ravix, 2003, p. 1). Du Pont de Nemours merkte op dat Turgot het 
eerste deel van Histoire des Stuart en andere artikelen van Hume waaronder Jalousie du 
commerce en Réunion des partis vertaalde (Schelle, 1972, p. 27, Tome I). Deze vertalingen 
zijn echter niet teruggevonden (Greig, 1932, p. 256). In een brief van 1 maart 1759 
suggereerde John Stewart243 aan Hume om een exemplaar van History naar Turgot te 
sturen, omdat deze volgens hem: “a man of very good sense, great knowledge and one of your 
admirers” was (Greig, 1932, p. 348). Turgot en Hume waren dus al met elkaar bekend 
in 1759. 
 
Turgot onderhield gedurende een aantal jaren een uitgebreide briefwisseling met 
Hume. De vroegst teruggevonden brief van Turgot aan Hume dateert van 23 juli 1766 
(Greig, 1932, p. 74). Gezien het feit dat Hume waarschijnlijk al in 1759 een exemplaar 
van History of England aan Turgot stuurde is het goed mogelijk dat de correspondentie 
tussen Turgot en Hume al ruim voor 1766 begon.  
 
Uit de teruggevonden correspondentie is duidelijk dat Turgot en Hume een groot 
wederzijds respect voor elkaar hadden en elkaar als vrienden beschouwden. Turgot 
schreef op 25 maart 1767 aan Hume: “...et je puis bien vous assurer qu'aucun autre motif n'a 
dicté tout ce que je vous ai écrit que mon attachement pour vous, attachement très réel et fondé sur une 
connaissance personnelle...” (Cazes, 1970, p. 223). Smith benadrukte bij Hume dat Turgot 
voor Hume: “ a friend every way worthy of you” is.244 Hume beschreef Turgot als: “...my 
friend, who is Intendant of Limousin and a man of singular good Understanding...”245 Hume 
verweet zijn vriend Turgot wel dat diens gedachten te veel in lijn waren met de 
fysiocraten.  
 
In de briefwisseling tussen Turgot en Hume valt verder op dat Turgot en Hume over 
de volgende onderwerpen van gedachten wisselden: l‟impôt indirect246, le prix courant en le 
prix fondamantal en het algemeen evenwicht.247 Onderwerpen die later zowel in de 

                                                      
243 John Stewart was een wijnhandelaar en was rond 1759 in Frankrijk. 
244 Brief van Smith aan Hume, Parijs 6 juli 1766 (Mossner & Ross, 1987, p. 113). 
245 Brief van Hume aan de zoon van Gilbert Elliot, 24 Mei 1787 (Klibansky & Mossner, 1954, p. 182).  
246 Brief van Turgot aan Hume, 7 september 1766 (Burton, 1849, p. 145). Turgot schreef in deze brief overigens: 
“Je veux seulement vous indiquer le principe [inzake belastingen] d‟où je pars, et que je crois incontestable: c‟est qu‟il n‟y a d‟autre 
revenu possible dans un état que la somme des productions annuelles de la terre.”  
247 Brief van Turgot aan Hume, 25 maart 1767. 
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Réflexions als in The Wealth of Nations werden behandeld.248 In de periode dat deze 
briefwisseling tussen Turgot en Hume plaatsvond was Turgot bezig met het schrijven 
van zijn Réflexions.  
 
Turgot zorgde er ook voor dat Hume een kopie van zijn proces verbal kreeg waarin zijn 
zes radicale wetsvoorstellen van maart 1776 werden behandeld. 249 Dit wijst er op dat 
Turgot trots was op wat hij had bereikt als minister van Financiën.  
 

11.3  l'Abbé Morellet 

 
 
Morellet was afkomstig uit Lyon en zoon van een papierhandelaar. Ondanks zijn 
redelijk eenvoudige afkomst lukte het hem om een opleiding te volgen aan de 
prestigieuze Sorbonne. Het was tijdens deze opleiding dat Morellet bevriend raakte 
met een aantal invloedrijke personen. In 1760 werd hij enkele maanden opgesloten in 
de Bastille omdat hij in een pamflet zich satirisch had geuit over een prinses. Het is dit 
verblijf in de Bastille en zijn bijdragen in de vorm van zes artikelen aan de Encyclopédie 
die hem bekendheid bezorgden en hem een graag geziene gast maakte van de salons 
(Merrick & Medlin, 1995, p. 11). 
 
In de jaren 1760 was Morellet begonnen met het schrijven van zijn Dictionnaire de 
commerce. Gedurende twintig jaar werkte hij aan deze Dictionnaire, maar door het 
uitbreken van de Franse Revolutie maakte hij het nooit af (Morellet, 1821, p. 176, 

                                                      
248 Turgot was een groot voorstander van l‟impôt unique, waarbij alleen belasting geheven werd op de inkomsten die 
de landbouw genereerde. Turgot probeerde Hume van de voordelen van een dergelijk belastingsysteem te 
overtuigen. Turgot was op dit punt duidelijk door Gournay en de fysiocraten geïnspireerd. In hoofdstuk  
II van Boek V van The Wealth of Nations gaat Smith nader in op de verschillende belastingssystemen die in de 
achttiende eeuw in Europa heersten en gaf hij net als Hume aan geen voorstander te zijn van l‟impôt unique. 
249 Hume ontving middels Suard een exemplaar van het proces verbal. Zo schreef Suard op 28 mei 1776 aan Hume: 
“My dear illustrious Philosopher, - I am charged with seeing that you get the attached copy of the famous edicts of M. Turgot. You 
know him, and in consequence esteem him. You know of his fall and can pity us; for […] he thought it far too easy to overturn 
estalished things...” (Klibansky & Mossner, 1954, p. 79). 
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Tome I). Uiteindelijk werd door Morellet alleen een Prospectus d‟un nouveau dictionnaire de 
commerce in 1769 gepubliceerd.250 In deze Prospectus voegde Morellet ook een uitvoerige 
lijst van naslagwerken omtrent politieke economie toe. Hij noemde het Catalogue d‟une 
bibliothèque d‟Économie Politique formée pour le travail d‟un nouveau Dictionnaire de commerce 
(Morellet, 1769, p. 385).251  
 
Morellet raakte, evenals Turgot door Gournay bekend met Engelse auteurs zoals Child 
en Tucker. Hij vertaalde een aantal van hun geschriften in het Frans. In het voorjaar 
van 1772 bracht hij een bezoek aan Engeland waar hij Tucker, Franklin en Richard 
Price (1723-1791) ontmoette (Medlin, David, Leclerc, 1991, p. xxxix).252  
 
Zijn eigen geschreven Mémoires, waar eerder al naar is verwezen, werden in 1821 
gepubliceerd. Deze Mémoires zijn een autobiografie en geven de geest van de tijd waar 
Morellet in leefde goed weer. Morellet werd 92 jaar oud, een uitzonderlijke leeftijd 
voor die tijd. 
 

11.3.1 L’Abbé Morellet en Turgot 
Tijdens hun studie aan de Sorbonne maakten Turgot en Morellet kennis met elkaar.253 
Morellet werd uiteindelijk een van de beste en trouwste vrienden van Turgot. Hij 
getuigde hiervan in zijn Mémoires: “M. Turgot que j‟ai connu dès ma jeunesse, et dont j‟ai cultivé 
la société et l‟amitié jusqu‟à sa mort.” (Morellet, 1821, p. 80, Tome II) en “L‟année 1781 a été 
marquée pour moi par une perte douloureuse qui vint troubler mon repos et mon bonheur, celle de Mr. 
Turgot.” (Morellet, 1821, p. 264, Tome I). In zijn Mémoires schreef Morellet verder vol 
lof over Turgot en wijdde een beschrijving aan hem. Er was sprake van een 
uitgebreide briefwisseling tussen Turgot en Morellet.254 Morellet was bovendien de 
adviseur van Turgot tijdens diens ministerschap van 1774-1776 (Medlin, David, 
Leclerc, 1991, p. 221). 
 
 

                                                      
250 Morellet deed onder meer Hume, Robertson en Tucker een exemplaar van zijn Prospectus toekomen. 
251 De Réflexions werden in dit overzicht niet vermeld, dit is echter niet opmerkelijk aangezien pas in 1770 de 
Réflexions in boekvorm (de tirage-à-part) verscheen. 
252 Morellet hield per brief Turgot op de hoogte van zijn reis door Engeland. Uit een van zijn brieven is duidelijk op 
te maken dat Morellet ook voornemens was om Hume en Smith te gaan opzoeken. Zo schreef Morellet op 4 mei 
1772 aan Turgot: “…il seroit très possible aussi que je visse nos amis d‟Edimbourg; ce qui  m‟eneroit jusqu‟en septembre.” (Medlin, 
David, Leclerc, 1991, p. 162). 
253 Andere goede vrienden uit de Sorbonne-tijd van Turgot waren, l‟Abbé Boisgelin de Cucé (1732-1804), l‟Abbé 
Cice (1735-1810), l‟Abbé Loménie de Brienne (1727-1794) en l‟Abbé de Véri (1724-1799). 
254 Het werk van Medlin, David en Leclerc, Lettres d‟André Morellet (1991) getuigt van deze uitgebreide 
briefwisseling.  
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11.3.2 L’Abbé Morellet en Smith 
Smith maakte kennis met Morellet gedurende zijn rondreis in Frankrijk. Via Hume, 
was Smith in het bezit gekomen van een exemplaar van de Prospectus d'un nouveau 
dictionnaire de commerce van Morellet.255 In zijn Wealth of Nations verwees hij vervolgens 
expliciet naar Morellet en sprak vol lof over hem: “An eminent French author, of great 
knowledge in matters of political oeconomy” (Smith, 1976, p. 755).256  
 
In zijn Mémoires sprak Morellet eveneens vol lof over Smith. Hij schreef:  
 

“J‟avois connu Smith dans un voyage qu‟il avait fait en France, vers 1762; il parlait fort mal notre langue; mais 
sa Théorie des sentiments moraux, publiée en 1758, m‟avait donné une grande idée de sa sagacité et de sa 
profondeur. Et véritablement je le regarde encore aujourd‟hui comme un des hommes qui a fait les observations et 
les analyses les plus complètes dans toutes les questions qu‟il a traitées.” (Morellet, 1821, p. 236).257 

 
Morellet bleef na het vertrek van Smith in 1766 uit Frankrijk corresponderen met 
Smith. Smith schreef immers op 1 mei 1786 aan Morellet:  
 

“Dear Sir, After so long an interruption of our correspondence[…] Give me leave to condole with 
you on the many heavy losses which the Society, in which I had often the Pleasure of seeing you about twenty years 
ago, have sustained by the death of so many of its greatest ornaments, of Helvétius, of Mr. Turgot, of 
Mademoiselle D‟Espinasse, of Mr. D‟Alembert, of Mr. Diderot.” (Mossner & Ross, 1987, p. 295).258 

 

11.3.3 L’Abbé Morellet en The Wealth of Nations 
Morellet was niet alleen bevriend met Turgot en Smith, maar speelde ook een 
belangrijke rol bij de pogingen in 1776 om The Wealth of Nations in het Frans te 
vertalen. Bij die pogingen werd Turgot nauw betrokken. Dit blijkt uit een aantal 
teruggevonden brieven van Morellet aan Turgot.  

Morellet wilde in eerste instantie één specifiek hoofdstuk van de The Wealth of Nations 
naar het Frans vertalen. Het betrof het hoofdstuk over corporaties en gilden 
(Faccarello & Steiner, 2002, p. 68).259 Nog voordat in maart 1776 The Wealth of Nations 

                                                      
255 In een brief van 10 juli 1769 schreef Hume aan Morellet: "I shall myself deliver copies (of Prospectus) to Dr.Robertson and 
Mr. Smith as I go to Schotland this autumn" (Mizuta, 2000, p. 176). 
256 Het is opmerkelijk dat Smith in The Wealth of Nations spreekt over een eminent French author nu Morellets bijdrage 
aan de economische wetenschap bepaald minder groot was dan van andere Franse auteurs op het gebied van de 
economie.  
257 Het jaartal 1762 waar Morellet naar verwijst klopt niet. Morellet schreef zijn Mémoires meer dan veertig jaar na 
het verblijf van Smith in Frankrijk en hierdoor kan het zijn dat Morellet zich vergiste. 
258 Brief van Adam Smith aan Morellet, Edinburgh, 1 mei 1786. Dit is overigens naar mijn weten de enige brief die 
teruggevonden is tussen Morellet en Smith. 
259 Brief van Morellet aan Turgot, 29 februari 1776: “…En attendant je ne vois pas pourquoi mr. Albert ne veut pas me 
laisser imprimer une traduction d‟un livre anglois sur les corporations angloises…” (Medlin, David, Leclerc, 1991, p. 317). Dit 
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officieel werd gepubliceerd bracht Morellet, Turgot op de hoogte van zijn voornemen 
om deze passage te vertalen. Morellet schreef op 22 februari 1776 aan Turgot:  

“J‟ai fait toutes les diligences que vous avez desirées de moi pour hâter l‟impression de l‟extrait de Smith, mais 
l‟administration de la librairie est une si belle chose qu‟on ne peut pas imprimer une feuille unique sans essuyer des 
longueurs de plusieurs semaines […] Je pense que cet extrait tel qu‟il est meriteroit que vous le fissiés lire et 
produiroit un très bon effet sur l‟esprit droit et bon du lecteur.” (Medlin, David, Leclerc, 1991, p. 310).  

Deze passage uit een brief van Morellet aan Turgot doet vermoeden dat het Turgot 
was die Morellet had verzocht om de betreffende passage uit The Wealth of Nations te 
vertalen (Salvat, 1999, p. 4). Opmerkelijk is dat in deze zelfde brief Morellet Turgot 
ook vroeg om de koning de financiering van de vertaling te laten regelen, zo schreef 
Morellet:  

“Je prens cette occasion (et je crois que vous pourriés la prendre de votre côté auprès de qui il appartient) pour vous 
proposer de demander au roi deux mille écus pour faire faire avec soin la traduction de l‟ouvrage de Smith. On 
vous en donnera un nombre d‟exemplaires.” (Medlin, David, Leclerc, 1991, p. 310).  

 
Op 26 februari 1776 schreef Morellet aan Turgot dat zijn vertaling van het hoofdstuk 
van The Wealth of Nations door de politie in beslag was genomen vanwege de censuur 
die heerste: 
 

“Voicy une étrange aventure. J‟attendois ce matin une épreuve de ce morceau de mr. Smith et on vient me dire 
qu‟hier au soir un exempt de police est venu de la part de mr. Albert prendre le manuscrit en disant que les 
circonstances ne permettoient pas de l‟imprimer. Qu‟est-il donc arrivé qui puisse empecher d‟imprimer la traduction 
de ce que dit un anglois des corporations angloises sans reflexions, sans applications? Je ne crois pas qu‟il y ait 
depuis que les tyrannies exercées sur l‟impression sont connûes un exemple d‟une tyrannie plus ridicule s‟il est vrai 
que celle du parlement est le motif de cette defense. J‟etois dejà bien etonné je vou s l‟avoûe de voir que mr. Albert 
n‟avoit pas osé signer le permis d‟imprimer qu‟il avoit mis à la suite de l‟approbation du censeur, Car il ne l‟a pas 
signé, mais faire enlever le manuscrit, assurément il faut que le parlement lui ait inspiré une terrible frayeur. Mais 
si vous voulés que je vous le dise j‟appellerai cela une veritable lacheté car enfin que peut il resulter d‟avoir permis 
d‟imprimer ce papier que vous avés lû.”  (Medlin, David, Leclerc, 1991, p. 313).  

 
Op 9 maart 1776, de dag dat The Wealth of Nations officieel verscheen in Engeland, 
drong Morellet er nogmaals op aan bij Turgot om het betreffende vertaalde hoofdstuk 
uit de The Wealth of Nations te laten drukken:  
 

“ ...A propos d‟imprimer est-ce qu‟on ne pourra pas donner cet extrait de Smith qui est l‟apologie et une apologie 
très desinteressée d‟un édit du roi dont il est après tout utile de faire sentir les avantages.” (Medlin, David, 
Leclerc, 1991, p. 323).  

                                                                                                                                                   
komt overeen met Hoofdstuk X Of Wages and Profit in the Different Employments of Labour and Stock van Boek I van The 
Wealth of Nations. 
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Vervolgens, een paar weken later liet Morellet Turgot weten dat de minister van 
justitie (garde des sceaux) het drukken van de vertaling van The Wealth of Nations had 
verboden:  
 

“...J‟ai diné avant hier ches mr. Albert qui m‟a appris le refus formel qu‟a fait mr. le garde des sceaux de laisser 
imprimer le morceau de Smith. Voyés ce que vous avés à faire là dessus. Il me semble que si j‟etois à vôtre place j‟en 
dirois deux mots. L‟Occasion est belle de faire connoitre ou la mauvaise volonté ou les ridicules principes d‟administration de 
la librairie ou peut etre ces deux choses à la fois et des occasions pareilles ne se retrouvent plus.Vous voyés par là que si l‟on 
vouloit traduire Smith ce qui seroit bon par le temps qui court il seroit necessaire que le roi le fit imprimer à 
l‟imprimerie Royale […] car (et c‟est la que les librairies m‟ont donnée) il seroit fou de s‟exposer à faire quinze 
mille francs de depense pour etre ensuite à la mercy de mr. le garde des sceaux qui laisse 30 ouvrages imprimés et 
approuvés sans en vouloir permettre la publication…” (Medlin, David, Leclerc, 1991, p. 330).260  

 
Morellet ondervond dus problemen, vanwege censuur, met het laten drukken van een 
(vertaalde) passage van The Wealth of Nations.261 Morellet achtte het blijkbaar van belang 
om Turgot hiervan op de hoogte te stellen en vroeg zelfs aan Turgot of hij er iets aan 
kon doen.  
 
Het is van belang te bezien in welke periode deze bovenstaande brieven werden 
geschreven. In februari en maart 1776 was Turgot als minister van Financiën bezig om 
zijn zes wetsvoorstellen door het parlement goed te laten keuren. Bekend is dat Turgot 
veel weerstand ondervond van parlementariërs aangezien het bij die wetsvoorstellen 
om radicale hervormingen ging. Een van de voorstellen van Turgot was om de gilden 
en corporaties af te schaffen. Het kan dan ook geen toeval zijn dat precies op dat 
moment Morellet zijn best deed om het gedeelte over gilden en corporaties uit The 
Wealth of Nations te vertalen. Morellet was immers een van de adviseurs van Turgot 
tijdens zijn ministerschap. Door een aantal relevante passages uit The Wealth of Nations 
te vertalen hoopte Morellet dat Turgot misschien meer steun zou krijgen van 
parlementariers voor de voorgenomen hervormingen (Salvat, 1999, p. 1). Morellet 
stelde immers zelf in zijn brief aan Turgot: “Vous voyés par la que si l’on voulait 
traduire Smith ce qui seroit bon par le temps qui court il serait nécessaire que le roi le 
fit imprimer à l‟imprimerie royale…”262 Voor zover Turgot zelf de opdracht aan Morellet 
gaf om de betreffende passage te vertalen, was het mogelijkerwijs Turgot zelf die 
hoopte met een vertaling over corporaties en gilden uit The Wealth of Nations meer 
steun te krijgen. Uiteindelijk werd de poging van Morellet gedwarsboomd door het 
                                                      
260 Brief van Morellet aan Turgot van 30 maart 1776. 
261 Het is van belang op te merken dat in die tijd er een hevige censuur heerste. Men moest eerst toestemming van 
de overheid krijgen alvorens een boek te mogen publiceren. 
262 Brief van Morellet aan Turgot, 30 maart 1776 (Medlin, David, Leclerc, 1991, p. 330). 
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optreden van de garde des sceaux die het hoofdstuk in beslag nam en de vertaling ervan 
verbood. 
 
Uit bovenstaande brieven valt op, zoals reeds opgemerkt, dat Morellet nog vóór de 
officiële publicatie van 9 maart 1776 in het bezit was van in ieder geval een gedeelte 
van The Wealth of Nations. Dat The Wealth of Nations, of een deel ervan al gedrukt was 
vóór de officiële publicatie lijkt aanvaardbaar gelet op het volgende. Smith liet Hume 
op 9 mei 1775 vanuit Londen weten:  
 

“I shall send my own book to the Press in the end of this month or the beginning of the next.” (Mossner & 
Ross, 1987, p. 182).  

 
Vervolgens schreef Hume op 8 februari 1776 aan Smith:  

 
“By all Accounts, your Book has been printed long ago; yet it has never yet been so much as advertised. What is 
the Reason? If you wait till the Fate of America be decided, you may wait long.” (Mossner & Ross, 1987, p. 
185). 

 
Uit een brief die Smith aan William Pulteney schreef valt overigens op dat Smith in 
1772 zijn Wealth of Nations al bijna af had. Hij schreef immers op 3 september 1772:  
 

“My book would have been ready for the Press by the beginning of this winter; but the interruptions occasioned 
partly by bad health arising from want of amusement and from thinking too much upon one thing […] will oblige 
me to retard its publication for a few months longer.” (Mossner & Ross, 1987, p. 164). 

 
Dorothy Medlin wees mij ook op de volgende passage uit een brief van Jean Baptiste 
Antoine Suard (1733-1817) aan William Robertson (1721-1793) van 25 juni 1773:  
 

“On m‟a dit que Mr. Smith avoit achevé celui qu‟il avoit annoncé sur l‟economie politique et qu‟il alloit le publier 
[…] Je fais grand cas de sa théorie des sentiments moraux, qui a été fort mal traduit en françois. S‟il desiroit que 
son nouvel ouvrage fut mieux traduit, je me chargerois d‟en confier la traduction à un homme d‟esprit, fort bon 
ecrivain, à qui je donnerois quelques secours s‟il en avoit besoin. Si M. Smith [est] à Edimbour, je vous prie de 
lui en faire la proposition; mais il faudroit, qu‟il envoyât ici les feuilles de son livre à mesure qu‟il s‟imprimeroit.”  

 
Smith was in juni 1773 klaar met het schrijven van zijn Wealth of Nations en er werd 
door Suard al bekeken in hoeverre hoofdstukken vertaald konden worden naar het 
Frans. Het is onduidelijk wie Suard precies bedoelt wanneer hij stelt: “je me chargerois 
d‟en confier la traduction à un homme d‟esprit, fort bon ecrivain.” Mogelijkerwijs bedoelde hij 
Morellet, maar het zou evengoed Turgot kunnen zijn. Men dient immers niet te 
vergeten dat Turgot bekend stond als een bekwame vertaler.  
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Dat er delen van de The Wealth of Nations vóór maart 1776 circuleerden lijkt 
aannemelijk op basis van bovenstaande brieven. De vraag hoe Morellet aan het 
specifieke hoofdstuk over corporaties en gilden was gekomen is niet duidelijk. Gelet 
op het feit dat mogelijkerwijs Turgot Morellet de opdracht had gegeven om deze 
passage te vertalen kan het evengoed zijn dat Turgot in het bezit was van een deel van 
The Wealth of Nations vóór de officiële publicatie. 

Na de mislukte poging om het vertaalde hoofdstuk over corporaties en gilden te laten 
drukken zette Morellet zich in de herfst van 1776 alsnog in om de hele Wealth of 
Nations te vertalen (Morellet, 1821, p. 256). Hij schreef in zijn Mémoires dat hij een 
versie van The Wealth of Nations ontving van Smith via Lord Shelburne (Morellet, 1821, 
p. 236-237, Tome I). Volgens Salvat, Van den Berg en Carpenter leende Morellet 
echter een versie van The Wealth of Nations van iemand en heeft hij geen exemplaar van 
Smith zelf gekregen (Salvat & Van den Berg, 2001, p. 151) (Carpenter, 2002, p. 
xxviii).263 Van wie Morellet mogelijk een exemplaar van The Wealth of Nations leende is 
niet bekend. Indien Turgot inderdaad aan Morellet de opdracht gaf voor het vertalen 
van een specifieke hoofdstuk uit The Wealth of Nations, valt niet uit te sluiten dat Turgot 
zelf Morellet van een exemplaar voorzag. De vraag blijft dan hoe Turgot aan een 
exemplaar kwam. 

 
In 1778 verscheen de eerste volledige Franse vertaling van The Wealth of Nations. Het is 
niet bekend wie de vertaler was (Carpenter, 2002, p. 20). In 1779 zorgde L‟Abbé 
Blavet voor een tweede vertaling van The Wealth of Nations die in het blad Journal de 
l'Agriculture, du Commerce des Arts et des Finances verscheen.264 De vertaling van Morellet 
werd uiteindelijk niet gepubliceerd.265 De vertaling van Morellet, circuleerde wel in de 
salons en meerdere personen namen kennis van deze vertaling (Salvat, 1999, p. 4).266 
Smith was uitermate geïnteresseerd in de vertaling van Morellet. Zo schreef hij 
respectievelijk op 19 juni en 10 augustus 1784 aan zijn uitgever Thomas Cadell: 
 

                                                      
263 Zowel Salvat en Van den Berg als Carpenter geven niet aan waarop zij het idee baseren dat Morellet een versie 
van de The Wealth of Nations had geleend en het boek niet van Smith ontving.  
264 Blavet stelt net als Morellet dat hij een exemplaar van Smith kreeg. Bovendien had Smith, Blavet zelf verzocht 
om een vertaling van The Wealth of Nations in het Frans (Salvat, 1999, p. 2) 
265 Morellet uitte in zijn Mémoires felle kritiek op de vertaling van L‟Abbé Blavet en de latere vertaling van Roucher. 
Morellet was van mening dat deze twee vertalers de subtiliteiten van The Wealth of Nations niet hadden begrepen.  
266 Het manuscript van de vertaling van The Wealth of Nations door Morellet is te vinden in de Bibliothèque 
Municipale van Lyon. 
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“I understand that the Abbé Morellet has translated my Book into french and has published it in Holland in 
four or six octavo Volumes with large notes. I should be much obliged to you if you could procure me a copy of this 
translation and send it to me by the first convenient opportunity” (Mossner & Ross, 1987, p. 277). 
 
“But you say nothing to me about the french translation by the Abbé Morellet which I am very anxious to see. I 
have another french translation by the Abbé Blavet.” (Mosssner & Ross, 1987, p. 278). 

 
Het feit dat Turgot (vermoedelijk) Morellet opdracht gaf om een deel van The Wealth of 
Nations te vertalen had, zoals hierboven opgemerkt, een duidelijk politieke reden 
namelijk om het Parlement van de juistheid te overtuigen van de voorstellen om gilden 
en corporaties af te schaffen. Dit moet echter niet als teken worden gezien dat Smith 
niets aan de Réflexions heeft ontleend en dat het eerder Turgot is die ideeën – in ieder 
geval inzake corporaties en gilden- van Smith heeft ontleend. Turgot kon moeilijk zijn 
wetsvoorstellen verdedigen door te verwijzen naar eigen werk. Het is dan ook 
begrijpelijk dat Turgot steun probeerde te krijgen voor zijn wetsvoorstellen door te 
verwijzen naar Smith, die op dat moment in Frankrijk enigszins een autoriteit was in 
wetenschappelijke kringen. Daarbij moet niet worden vergeten dat de Réflexions jaren 
eerder werden geschreven dan The Wealth of Nations.  
 

11.4  Pierre Samuel Dupont de Nemours 

 
 
Dupont de Nemours was in de jaren zestig van de achttiende eeuw een trouwe 
volgeling van Quesnay geworden. Hij zorgde ervoor dat Quesnays geschriften werden 
gepubliceerd. In 1768/69 werd hij hoofdredacteur van de Ephémérides du Citoyen. 
Daarmee behoorde Dupont de Nemours tot de fysiocraten en was hij een voorstander 
van het liberale denken. Hij droeg zelf bij aan de economische literatuur met twee 
verhandelingen: De l‟origine et du progrès d‟une science nouvelle (1767) en Tableau raisonné des 
principes de l‟économie politique (1775). Tijdens de Franse revolutie vervulde Dupont de 
Nemours een belangrijke rol. In 1799 emigreerde hij naar de Verenigde Staten.  
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11.4.1 Dupont de Nemours en Turgot  
Dupont de Nemours en Turgot ontmoetten elkaar in 1764. Ongeacht het leeftijds 
verschil, Dupont was twaalf jaar jonger dan Turgot, werd hij een vertrouweling van 
Turgot en diende hij onder Turgot tijdens diens ministerschap van 1774 tot 1776.  
 
Dupont de Nemours‟ bewondering voor zijn oudere vriend Turgot leidt men af uit de 
vele publicaties die hij over hem publiceerde. In 1782 publiceerde Dupont de 
Nemours Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot Ministre d‟État, in 1787 Oeuvres 
Posthumes de M. Turgot ou Mémoire de Turgot en in 1808 Oeuvres de M. Turgot. In Oeuvres de 
M. Turgot worden geschriften van Turgot gebundeld. In dit laatste boek, zoals in de 
inleiding al is opgemerkt, wees Dupont de Nemours op de overeenkomsten tussen The 
Wealth of Nations en de Reflexions.  
 
Turgot en Dupont de Nemours correspondeerden jarenlang.267 Schelle schreef het 
volgende over deze correspondentie en hun hechte vriendschap:  

 
“Dupont de Nemours avait entretenu une correspondance suivie avec un grand nombre de personnages célèbres de 
son temps, et la plupart des lettres qu‟il reçut d‟eux, ainsi que les brouillons d‟un grand nombre des siennes ont été 
conservés. Bien que ces précieux papiers soient aujourd‟hui en Amérique, […] notamment […] plus de trois cents 
lettres que Turgot adressa à son ami pendant une période de vingt ans […] cette correspondance où Turgot montre 
mieux que partout ailleurs les qualités exceptionnelles de son coeur car il aimait Dupont de Nemours comme un 
fils et le guidait, dans ses travaux ou dans ses affaires privées, avec une sollicitude qui ne se démentit jamais.” 
(Schelle, 1971, p. 6). 

 

11.4.2 Dupont de Nemours en Smith  
Het is niet duidelijk of Dupont de Nemours en Smith elkaar in Frankrijk ontmoetten. 
Volgens Schelle is dit op basis van een getuigenis van Jean-Baptiste Say (1767-1832) 
wel het geval geweest. Zo schreef Schelle:  
 

“Dupont de Nemours m‟a dit, a raconté J.-B. Say s‟etre rencontré avec Adam Smith dans cette société et il y était 
regardé comme „un homme judicieux et simple, mais qui n‟avait point encore fait ses preuves.” (Schelle, 1909, p. 
123).  

 
Bekend is dat Dupont de Nemours een regelmatige bezoeker was van de 
bijeenkomsten van Quesnay op het kasteel van Versailles. Wellicht dat Smith en 
Dupont elkaar daar zijn tegengekomen in de periode dat Smith in Parijs was.  

                                                      
267 Dupont de Nemours nam een deel van deze correspondentie met Turgot op in zijn Oeuvres.  
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Dat Smith en Dupont wel bekend met elkaar waren staat vast aangezien Dupont de 
Nemours in 1788, meer dan twintig jaar na het verblijf van Smith in Frankrijk, Smith 
een exemplaar stuurde van een door hem geschreven boek.268 Dupont de Nemours 
schreef op 19 juni 1788 aan Smith:  
 

“Monsieur 
 J‟ai l‟honneur de vous envoyer un ouvrage que je viens de publier sur le traité de commerce entre nos deux 
Nations. Je vous prie de l‟agréer comme un tribut de mon respect pour le Livre excellent dont vous avez enrichi le 
monde.”  (Mossner & Ross, 1987, p. 311). 
 

Vervolgens schreef Dupont de Nemours in dezelfde brief:  
 
“C‟est ce que j‟ai vu arriver à l‟excellent M. Turgot, et c‟est un malheur que j‟ai partagé avec lui. Il a fallu dix 
ans pour qu‟une partie de ses plans, celui de la suppresion des corvées et celui de la formation des assemblées 
provinciales pussent se réaliser imparfaitement, et encore au prix des orages auxquels vous voyez notre Royaume en 
proie […] Nous marchons avec rapidité à une bonne constitution, qui contribuera ensuite à perfectionner même 
celle de votre Patrie; et les bons principes après été quelques tems concentrés entre les États unis d‟Amérique, la  
France et L‟Angleterre, se répandront enfin jusques sur les autres nations. Vous avez beaucoup hâté cette utile 
révolution, les Économistes français n‟y auront pas nui, et ils garderont pour vous autant de respect, Monsieur, 
que vous daignez leur témoigner d‟estime.” (Mossner & Ross, 1987, p. 313).  

 
Of er daadwerkelijk sprake was van een reguliere correspondentie tussen Smith en 
Dupont valt uit bovenstaande brief niet op te maken.269  
 
In bovenstaande passages uit de brief van Dupont de Nemours aan Smith valt op dat 
Dupont de Nemours, niet alleen expliciet naar Turgot verwijst maar ook van mening 
was dat het boek van Smith voor de nodige veranderingen had gezorgd in Frankrijk. 
Opmerkelijk is dat Dupont de Nemours een paar jaar eerder in zijn Mémoires sur la vie et 
les ouvrages de Turgot (1782) zich kritisch uitte over The Wealth of Nations:  
 

“Celui dont nous parlons [les Réflexions] forme un très-petit volume in-douze qui n‟a pas cent quatre-vingt 
pages : il est pourtant singulièrement clair ; tout ce qu‟il y a de vrai dans l‟ouvrage estimable, mais pénible à lire, 
que M. Smith a publié depuis sur le même sujet en deux gros volumes in-quatro, s‟y trouve ; & tout ce que M. 
Smith y a ajouté manque d‟exactitude & même de fondement.” (Dupont de Nemours, 1782, p. 110). 

 

                                                      
268 Lettre à la Chambre de Commerce de Normandie sur le Mémoire qu‟elle a publié relativement au Traité de Commerce avec 
l‟Angleterre (Rouen, 1788). 
269 Voor zover ik weet is dit ook de enige teruggevonden brief tussen Smith en Dupont de Nemours. 
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11.5  Voltaire, d’ Alembert en Condorcet  

 

 
 
Voltaire, d‟Alembert en Condorcet zijn door hun belangwekkende bijdragen aan 
diverse wetenschappen bij uitstek vertegenwoordigers van de Verlichting.  
 
François Marie Arouet, beter bekend onder het pseudoniem Voltaire, was essayist en 
filosoof en de belangrijkste vertegenwoordiger van de Verlichting. In zijn publicaties 
Traité sur la Tolérance (1763) en Candide, ou l‟Optimisme (1759) uitte hij openlijk kritiek op 
religie en toonde hij zich groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting. In zijn 
woonplaats Ferney vlakbij Genève in Zwitserland ontving hij regelmatig 
toonaangevende persoonlijkheden die speciaal voor een ontmoeting met hem naar 
Zwitserland reisden.  
 
D‟Alembert was de onwettige zoon van Madame de Tencin (1682-1749) die aan het 
begin van de achttiende eeuw een befaamde salon had (Blom, 2011, p. 86). Hij was 
zoals eerder opgemerkt lid van de Académie Française270 en samen met Diderot de 
grondlegger en redacteur van de Encyclopédie. D‟Alembert was een wiskundige, filosoof 
en natuurkundige en een regelmatige bezoeker van de salons. 
 
Condorcet was filosoof en wiskundige met een belangstelling voor politiek. Condorcet 
pleitte voor een liberale economie en gelijke rechten voor iedereen. Hij schreef ook 
verscheidene boeken over de wiskunde waaronder Essai sur l‟application de l‟analyse à la 
probabilité des décisions rendues à la plurarilité des voix (1785).  
 

                                                      
270 Zie ook paragraaf 10.1 
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Met deze drie persoonlijkheden van wie de geschriften nog steeds worden gelezen en 
waarvan de ideeën nog niets aan betekenis hebben verloren, waren zowel Turgot als 
Smith goed bevriend. 
 
Voltaire 
Turgot bracht tussen drie en zestien november 1760 een bezoek aan Voltaire (Medlin, 
David. Leclerc, 1991, p. 17). Een uitgebreide correspondentie tussen Turgot en 
Voltaire volgde na dat bezoek.271 Voltaire waardeerde Turgot als bestuurder en 
persoon. Hij was onder de indruk van de hervormingen die Turgot als Intendant 
doorvoerde en van zijn plannen als minister van Financiën. Zo schreef Voltaire vanuit 
Ferney aan Turgot, nadat deze laatste ontslag moest nemen als minister, op 18 mei 
1776: “Vous avez gouvernez environ vingt mois. Ces vingt mois seront une époque éternelle.” 
(Badinter & Badinter, 1988, p. 138). 
 
Ergens in de periode van februari 1764 tot eind augustus 1765 was het Smith die 
Voltaire opzocht in Ferney (Ross, 1995, p. 195). Smith was een groot bewonderaar 
van Voltaire en verwees expliciet naar hem in The Wealth of Nations en sprak over hem 
als: “… the most universal genius perhaps which France has ever produced.” (Smith, 1976, p. 
811). Voltaire bleek eveneens onder de indruk te zijn van Smith en zijn Theory of Moral 
Sentiments; zo schreef hij: “C‟est un excellent homme que ce Smith! Nous n‟avons rien à mettre de 
côté; j‟en suis faché pour mes chers compatriotes.” (Carpenter, 2002, p. 153). 
 
D‟Alembert 
D‟Alembert was een regelmatige bezoeker van de salons en speelde een belangrijke rol 
in de Rousseau-Hume-affaire. Door zijn bijdrage aan de Encyclopédie waar d‟Alembert 
redacteur van was, was Turgot goed bekend met d‟Alembert. Daarbij verkeerden ze in 
dezelfde kenniskring. D‟Alembert was net als Turgot goed bevriend met De 
Lespinasse, Condorcet en Morellet.  
 
Mede door de Rousseau-Hume-affaire was d‟Alembert een goede bekende van Smith 
geworden tijdens diens verblijf in Parijs (Rae, 1895, p. 202). 
 
Condorcet 

                                                      
271 Uit de correspondentie tussen Turgot en Morellet zoals weergegeven in Lettres d‟André Morellet (1991) valt ook af 
te leiden dat Turgot en Voltaire vele brieven hebben uitgewisseld. Turgot gebruikte vaak zijn pseudoniem L‟Aage 
des Bournais in zijn correspondentie met Voltaire.  
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Ondanks het leeftijdsverschil - Condorcet was zestien jaar jonger dan Turgot - was er 
sprake van een zeer hechte vriendschap tussen Condorcet en Turgot. Condorcet 
getuigde hiervan in Vie de Mr. Turgot (1786):  
 

“Mais je n‟aurais pu me pardonner de n‟avoir pas rendu ce faible hommage à la mémoire d‟un grand homme 
[Turgot] que j‟ai tendrement chéri, dont l‟amitié m‟a été si douce & si utile, & dont le souvenir sera toujours 
pour moi un de ces sentiments délicieux & tristes qui deviennent une partie de notre existence & ont le pouvoir de 
nous la rendre plus chère.” (Condorcet, 1786).272  
 

Dupont de Nemours stelde eveneens vast dat er sprake was van een hechte 
vriendschap.273  Zo schreef Dupont de Nemours:  
 

“…il [Turgot] fit connaissance chez M. d‟Alembert avec M. le Marquis de Condorcet, bien jeune encore, mais 
annoçant déjà tout le mérite, & le mérite de tous les genres qu‟il a déployé depuis. M. Turgot & lui se lièrent 
d‟une amitié tendre qui a toujours été en augmentant, & dont une correpondence bien intéressante a été la suite.” 
(Dupont de Nemours, 1782, p. 107).  

 
Jarenlang correspondeerden zij met elkaar.274 In deze correspondentie zien we hoe 
Condorcet Turgot, die op dat moment nog Intendant was, op de hoogte hield van het 
Parijse leven en specifieker over De Lespinasse en haar gezondheid. Daarnaast 
beantwoordde Condorcet vragen van Turgot over algebra.  
 
Uit deze correspondentie valt overigens ook op dat Condorcet, net als Turgot, 
regelmatig op bezoek kwam bij de Duchesse d‟Enville op haar kasteel la Roche Guyon 
in de periode dat Turgot er was (Henry, 1882, p. 281, p. 286, p. 291). De Duchesse 
d‟Enville en haar zoon de Duc behoorden dan ook tot de intieme vriendenkring van 
Condorcet. De Duc en Condorcet waren leeftijdgenoten en hun vriendschap werd nog 
hechter toen eind 1776 Benjamin Franklin in Parijs arriveerde (Badinter & Badinter, 
1988, p. 156). Zowel de Duc als Condorcet waren namelijk zeer geïnteresseerd in wat 
zich afspeelde in de Verenigde Staten rond die tijd (Badinter & Badinter, 1988, p. 
156).275 

                                                      
272 Zie Avertisement in Vie de Monsieur Turgot. 
273 Volgens Dupont de Nemours ontmoetten Turgot en Condorcet elkaar enige tijd na de Calas affaire, dus rond 
1763, bij d‟Alembert (Dupont de Nemours, 1782, p. 107). 
274 C. Henry bundelde aan het eind van de negentiende eeuw een gedeelte van de briefwisseling tussen Condorcet 
en Turgot. Zie Correspondence inédite de Condorcet et Turgot, 1882, Charavay Frères Éditeurs. 
275 De vriendschap tussen de familie de La Rochefoucauld en Condorcet eindigde plotseling in 1791 tijdens de 
Franse revolutie. De Duc werd vermoord en de Royalisten verspreidden vervolgens de roddel dat Condorcet 
betrokken was bij deze moord. Condorcet werd op deze wijze door de Royalisten ook afgeschilderd als een 
verwerpelijke Republikein (Badinter, Badinter, 1988, p. 478). 
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Vijf jaar na het overlijden van Turgot schreef Condorcet het boek Vie de Monsieur 
Turgot (1786). De uitgave van dit boek had succes want in het eerste jaar van publicatie 
vonden al vier herdrukken plaats. In dit boek wordt een algemeen beeld van het leven 
van Turgot gegeven, maar de nadruk ligt vooral op het weergeven van de liberale 
ideeën van Turgot waarbij Condorcet getuigt van zijn welgemeende bewondering 
(Daniel, 2003, p. 3). In Vie de Monsieur Turgot schreef Condorcet vervolgens dat de 
Réflexions de bron is geweest voor The Wealth of Nations en dat er sprake was van een 
correspondentie tussen Turgot en Smith.276  

In hoeverre Smith en Condorcet elkaar ontmoetten en of er daadwerkelijk van een 
vriendschap sprake was is niet duidelijk.277 Wel is bekend dat Condorcet in 1790 
ervoor zorgde dat in het maandelijkse blad La Bibliothèque de l‟homme public delen van 
The Wealth of Nations werden gepubliceerd (Daniel, 2003, p. 4). Dat Condorcet goed 
bekend was met The Wealth of Nations staat vast aangezien hij in Vie de Monsieur Turgot 
er uitgebreid naar verwees en vaststelde dat de Réfléxions er de bron voor was. 
Daarnaast is bekend dat Condorcet als secretaris van de Académie des Sciences Smith in 
1785 een exemplaar van de Essai sur l‟application de l‟analyse a la probabilité des décisions 
rendues a la plurarilité des voix deed toekomen (Ross, 1995, p. 363). Ten slotte vertaalde 
de echtgenote van Condorcet, Sophie de Grouchy in 1789 de zevende editie van The 
Theory of Moral Sentiments in het Frans (Faccarello & Steiner, 2002, p. 64).  
 

11.6  Conclusie 

 
Het lijkt geenszins onaannemelijk dat de in de voorgaande paragrafen beschreven 
personen ervoor zorgden dat Turgot en Smith met elkaar in contact kwamen, dan wel 
van elkaars opvattingen over de economie op de hoogte werden gebracht aangezien zij 
allen goed bekend waren met de ideeën en werken van zowel Smith als Turgot. Hume, 
Morellet, de Duc de la Rochefoucauld, de Duchesse d‟Enville en mogelijk Dupont de 
Nemours correspondeerden zowel met Smith als Turgot. Hume, Morellet, de 
Duchesse d‟Enville en de Duc de la Rochefoucauld behoorden daarnaast ook tot de 
intieme kenniskring van zowel Turgot als Smith (zie bijlage 4).  
 

                                                      
276 Zie ook paragraaf 12.3 
277 Badinter en Badinter schrijven het volgende: “A peine installée quai Conti, Sophie donna vie au salon de l‟Hôtel des 
Monnaies. Grace à son charme et à son esprit, il devint le rendez-vous des philosophes et des savants de l‟Europe éclairée. Adam Smith, 
qui avait rencontré Condorcet chez Turgot, vint saluer sa future traductrice.” (Badinter, Badinter, 1988, p. 217). Het is echter 
onduidelijk waar de auteurs dit gegeven dat Smith de vrouw van Condorcet bij Turgot ontmoette op baseren. 
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De Duc de la Rochefoucauld en zijn moeder de Duchesse d‟Enville waren goede 
bekenden van zowel Turgot als Smith. Turgot verbleef na zijn ontslag gedurende 
enkele maanden op het kasteel van de Duchesse en overleed uiteindelijk in haar bijzijn. 
Smith correspondeerde na zijn verblijf in Frankrijk met de Duc en in deze 
correspondentie komt duidelijk naar voren dat hij de Duchesse zeer waardeerde. 
Bovendien zorgde hij ervoor dat de Duc en zijn zuster een exemplaar van de derde 
editie van The Wealth of Nations ontvingen. 
 
Het is zeer waarschijnlijk dat Smith en Turgot dankzij Hume al bekend met elkaar 
waren voor ze elkaar in Parijs in 1766 persoonlijk ontmoetten. Turgot had gelet op 
zijn vertalingen van boeken van Hume enige naamsbekendheid gekregen als een 
bekwame vertaler.278 Het is die reputatie geweest en zijn vriendschap met 
respectievelijk Morellet en de Duc de La Rochefoucauld die er toe leidde dat hij 
betrokken raakte bij een vertaling van The Theory of Moral Sentiments en mogelijk The 
Wealth of Nations. De Duc ondernam immers een poging om The Theory of Moral 
Sentiments te vertalen. Morellet, probeerde op zijn beurt The Wealth of Nations te 
vertalen. Morellet hielde Turgot gedurende zijn ministerschap op de hoogte van zijn 
onderneming om een specifiek hoofdstuk over gilden en corporaties uit The Wealth of 
Nations in het Frans te publiceren. Dat Turgot een belangrijke rol speelde bij deze 
vertaling door Morellet lijkt zeer waarschijnlijk.  
 
Dupont de Nemours, net als Morellet een zeer trouwe vriend van Turgot droeg zorg 
voor het publiceren van de Réflexions in de Ephémérides en vergeleek uitvoerig The 
Wealth of Nations met de Réflexions in Oeuvres de Turgot (1808). In een brief die Dupont 
de Nemours aan Smith schreef in 1788 sprak hij zijn waardering uit over The Wealth of 
Nations, maar verwees hij tegelijkertijd vol lof naar Turgot. 
 
De teruggevonden briefwisseling tussen Hume en Turgot is eveneens interessant. 
Hieruit valt af te leiden dat zij onderwerpen met elkaar bespraken die bij Smith later 
aan de orde komen in The Wealth of Nations. Omdat Hume ook de leermeester van 
Smith was is het aannemelijk dat hij op enig moment met Smith over Turgot en diens 
ideeën sprak.  
                                                      
278 Zie ook paragraaf 10.10. Du Pont getuigde van het feit dat Turgot: “..ecrivait en anglais avec facilité et correction. Il 
avait commencé et même assez avancé la traduction de quelques bons ouvrages français en cette langue et tous les Anglais auxquels il a 
communiqué ce travail, l‟ont vivement exhorté a le continuer.” Turgot vertaalde ook werken van het Engels in het Frans. 
Bekend is de vertaling van Tucker Questions on the Naturalisation of Foreign Protestants maar volgens Du Pont vertaalde 
Turgot ook werken van Shakespeare, Addison, Johnson en het eerste deel van Histoire des Stuart van Hume en 
andere werken van Hume, waaronder Jalousie du commerce, Reunion des partis en over La Liberté de la Presse (Schelle, 
1972, p. 27, Tome I). 
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Condorcet, Voltaire en d‟Alembert waren zoals gezien eveneens bekenden van zowel 
Turgot als Smith. 
 
Uit bovenstaande valt dus te concluderen dat het goed mogelijk is dat via 
correspondentie of contacten met gemeenschappelijke vrienden het uitwisselen van 
ideeën tussen Turgot en Smith plaatsvond. 
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