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12 Een correspondentie tussen Turgot en Smith? 

 
Smith bezat de paragrafen I t/m LXXII van de Réflexions zoals deze in de Ephémérides 
verschenen.279 Daarnaast staat vast dat Smith en Turgot elkaar in ieder geval in de 
maand juli 1766 meerdere malen ontmoetten.280 Vervolgens is gebleken dat Turgot en 
Smith een groot aantal gemeenschappelijke vrienden hadden met wie beiden 
correspondeerden. De voor de hand liggende vraag die dan rijst is of Smith en Turgot 
ook met elkaar correspondeerden. In dit hoofdstuk wordt getracht deze vraag te 
beantwoorden.  
 
Vooropgesteld wordt dat (vooralsnog) ieder materieel bewijs van een correspondentie 
tussen Smith en Turgot ontbreekt. Hierna wordt allereerst bezien wat er met de 
manuscripten en brieven van Turgot en Smith na hun overlijden gebeurde. Vervolgens 
wordt aan de hand van getuigenissen van tijdgenoten en een aantal auteurs die 
archiefonderzoek verrichtten gekeken welke aanwijzingen er vandaag de dag bestaan 
die een correspondentie tussen de twee geleerden wel of niet aannemelijk maken.  
  

12.1 De manuscripten en brieven van Turgot 

 
Het is Dupont de Nemours die in 1808 in Oeuvres de Turgot als eerste een zo volledig 
mogelijke weergave geeft van het complete oeuvre van Turgot. In deze Oeuvres worden 
brieven van Turgot gepubliceerd. Het gaat voornamelijk om brieven die Turgot in zijn 
hoedanigheid als intendant schreef. Een aantal decennia later, in 1844, wordt onder 
redactie van Daire en Dussard een tweede editie van Oeuvres de Turgot uitgegeven. 
Daarin werd een aantal extra brieven opgenomen die nog niet bekend waren ten tijde 
van Dupont de Nemours.  
 
Aan het einde van de negentiende eeuw werd een briefwisseling uit de periode van 
1770 tot en met 1779 tussen Turgot en Condorcet teruggevonden door Charles Henry 

                                                      
279 Zie paragraaf 7.2. 
280 Zie paragraaf 10.8 
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(Henry, 1882, p. IX).281 Deze briefwisseling, 246 brieven in totaal, bundelde en 
publiceerde Henry in 1883. 
 
Het is Léon Say die vervolgens in de tweede helft van de negentiende eeuw 
archiefonderzoek verrichtte om manuscripten van de hand van Turgot terug te vinden. 
Léon Say publiceerde in 1887 het boek Turgot en deed daarin verslag van zijn 
archiefonderzoek. Zo schreef hij onder andere:  
 

“Il existe en outre des lettres inédites de Turgot dans les archives de plusieurs familles, en particulier dans celles de 
la famille Turgot (au Château de Lantheuil) et chez les descendants de Dupont de Nemours, actuellement fixés 
aux Etats Unis.” (Say, 1887, p. 206).  

 
Léon Say raadpleegde destijds het archief in het Château de Lantheuil. In het Château 
de Lantheuil woonden en wonen nog steeds de afstammelingen van Turgot. Het is 
bekend dat hier een groot aantal documenten van Turgot is te vinden. In dit archief 
kwam Say het volgende tegen:  
 

“J‟ai tenu dans mes mains la minute écrite […] par Turgot […] la lettre qu‟il adressa au Roi le 24 aout 
1774[…]J‟ai rencontré dans ces mêmes archives de l‟examen que Malesherbes a fait des papiers de Turgot après 
sa mort, afin d‟en tirer les notes, les pièces, les manuscrits qu‟on allait livrer à Dupont de Nemours pour être 
publiés par ses soins et former la première édition des oeuvres de Turgot.” (Say, 1887, p. 14).282 

 
In navolging van Léon Say was het Schelle die aan het begin van de twintigste eeuw in 
zijn boek Oeuvres de Turgot et documents le concernant 283 een uitgebreide inventarisatie 
maakte van brieven en andere documenten van de hand van Turgot. Schelle gaf 
daarbij duidelijk aan wat er met de documenten van Turgot gebeurde na zijn 
overlijden. Zo schreef hij: “Les papiers de Turgot furent communiqués à Malesherbes qui les 
examina chez lui et les rendit au marquis de Turgot dix-huit jours après la mort de son frère, le 6 
avril 1781.” (Schelle, 1972, p. 7, Tome I). Dubois de L‟Estang, de achterneef van 
Turgot en een vriend van Schelle, voegde daaraan toe: “les papiers de Turgot ont 
successivement fait le voyage de Paris à Bons (Calvados), de Bons à Mondeville, de Mondeville à 

                                                      
281 Henry geeft in zijn voorwoord bij zijn bundel Correspondence inédite de Turgot et Condorcet aan dat de meeste van de 
brieven teruggevonden werden bij Mevrouw O‟Connor dochter van Condorcet (Henry, 1882, p. XXX). Aangezien 
de meeste brieven door Henry teruggevonden werden bij een familielid van Condorcet, zou men verwachten dat 
het voornamelijk om brieven van Turgot aan Condorcet ging. Het valt echter op dat het voornamelijk brieven van 
Condorcet aan Turgot zijn die teruggevonden worden door Henry. 199 van de 246 brieven, zoals Henry deze 
bundelde zijn brieven van Condorcet aan Turgot. Deze gehele briefwisseling wordt heden bewaard bij de Académie 
des Sciences in Parijs. 
282 In dit archief vond Say ook twee brieven van koning Lodewijk XVI aan Turgot gericht. Deze twee brieven 
schreef Lodewijk XVI naar aanleiding van la guerre des farines die zich gedurende het Ministerschap van Turgot 
afspeelde. 
283 Deze Oeuvres bestaan uit vijf boekdelen welke tussen 1913 en 1923 werden gepubliceerd. 
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Lantheuil ou ils sont venus rejoindre les archives des Turgot de Saint Clair.” (Schelle, 1972, p. 6, 
Tome I).284 
 
Schelle verrichtte evenals Léon Say een uitgebreid archiefonderzoek op het Château de 
Lantheuil. Hij deed verslag van wat hij hier aan trof en schreef:: 
 

“Les Archives du Château de Lantheuil sont la source la plus précieuse dans laquelle il a été puisé. Les papiers 
de Turgot n‟ont pas tous été perdus, sa famille en a conservé un très grand nombre […] Malesherbes, appelé le 
premier a examiner ces papiers en avait fait un classement très sommaire qui ne pouvait être respecté et qui 
n‟existe plus aujourd‟hui.285 Se trouvent a Lantheuil:  
1) Les minutes ou les copies qui ont servi à Du Pont de Nemours pour composer son édition Oeuvres de Turgot. 
2) Des manuscrits que Du Pont n‟a pas connus ou n‟a pas voulu publier: écrits de jeunesse; documents secrets qui 
auraient pu être faussement interprétés, etc….. 
3) Des pièces officieles relatives aux employs qu‟occupa succesivement Turgot 
4) Des minutes de letters à différents personnages286; 
5) Des lettres adressées à Turgot par Louis XVI, par des members de la famille royale, par des ministres, par des 
personnages célèbres, telles que Hume, Voltaire, Diderot, etc.” (Schelle, 1972, p. 6, Tome I). 

 
Bij zijn zoektocht naar orginele documenten van Turgots hand was Schelle ook in 
contact gekomen met de afstammelingen van Dupont de Nemours in de Verenigde 
Staten. Schelle kreeg als gevolg hiervan inzage in meer dan 300 brieven die Turgot aan 
Dupont de Nemours stuurde gedurende een periode van twintig jaar. Schelle kreeg 
geen toestemming van de familie Dupont de Nemours om al deze brieven te 
publiceren. Een aantal brieven verschijnen wel in Oeuvres de Turgot et documents le 
concernant (1913-1923).  
 
Het is Schelle die voor het laatst uitvoerig onderzoek deed naar brieven die Turgot 
schreef of aan hem waren gericht. De conclusie die Schelle trekt na zijn onderzoek is 
dat er tal van documenten van de hand van Turgot en gericht aan Turgot nog niet zijn 
teruggevonden. Zo schreef hij: 
 
                                                      
284 Château de Bons, Château de Mondeville en Château de Lantheuil waren allemaal kastelen in de Calvados die in 
het bezit waren van de familie van Turgot. Le Château de Bons werd verwoest tijdens de Franse Revolutie. Le 
Château de Mondeville is lang bewoond geweest door de famillie Turgot. Schelle schrijft het volgende over Le 
Château de Lantheuil: “Lantheuil était la propriété des seigneurs de Saint-Clair. Elle a été léguée en 1827 au Marquis Turgot qui 
fût ministre des Affaires Étrangers, par Mme de Boisgelin, née Turgot, dernière descendente de la branche des Saint Clair. C‟est la dit 
E. Dubois de L‟Estang, qu‟on été réunis successivement tous les souvenirs qui se ratachent à l‟histoire du nom.” (Schelle, 1972, p. 
11, Tome I).  
285 Opmerkelijk is dat Say in zijn werk Turgot wel aangaf deze inventarisatie van Malesherbes te zijn tegengekomen 
op het Château de Lantheuil. 
286 Schelle gaf in zijn Oeuvres de Turgot onder meer aan dat originele brieven van Turgot aan Hume op het Château 
de Lantheuil te vinden zijn. Het gaat om brieven van Turgot aan Hume van 23 juli 1766 en 7 september 1766. 
Vervolgens is er ook een minute (kopie) van een brief van Turgot aan Hume van 25 maart 1767 in het 
familiearchief.  
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“Quant aux pièces inédites elles ne sont ni moins nombreuses, ni moins importantes. Aux archives nationales, 
aux archives des Affaires Etrangers, dans plusieurs archives départementales, surtout dans celle de la Haute 
Vienne, de la Corrèze et du Calvados, dans les archives municipales, telles que celle de Brive, sont une foule de 
lettres encore non publiées. Beaucoup d‟entre elles sont des dépêches administratives préparées par des secrétaires ou 
par des bureaux, mais Turgot a presque toujours marqué de sa note personnelle les papiers qu‟il a signés. Tantôt 
il ajoutait un post-scriptum sur l‟expédition, tantôt il en corrigeait la minute.” (Schelle, 1972, p. 4, Tome I).   

 
Er is nog een opmerkelijke vondst van brieven van Turgot. Schelle wist dat er sprake 
was van een correspondentie tussen de Duchesse d‟Enville en Turgot, maar had 
destijds geen brieven gevonden (Ruwet, 1976, p. vii). Het is Ruwet die in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw 218 handgeschreven brieven van Turgot aan de Duchesse 
d‟Enville publiceert. Deze brieven zijn in het bezit van de Universiteit van Leuven 
sinds omstreeks 1940. De brieven dateren van 1764-1774 en 1777-1780. Het gaat in 
deze bundel uitsluitend om brieven van Turgot aan de Duchesse. Brieven van de 
Duchesse d‟Enville aan Turgot komen in deze bundel niet voor. In het archief van het 
Château de Lantheuil zijn de brieven van de Duchesse d‟Enville aan Turgot evenmin 
niet teruggevonden, zo bevestigt Etienne Dubois de L‟Estang de achterneef van 
Turgot in 1891.287 Deze achterneef sloot niet uit dat de broer en zus van Turgot deze 
brieven vernietigden dan wel overdroegen aan de betreffende correspondent, in dit 
geval de Duchesse d‟Enville of haar afstammelingen.  
 
Dat de broer en zus van Turgot brieven gericht aan Turgot na zijn overlijden 
overdroegen aan de betreffende correspondent lijkt waarschijnlijk gelet op het 
volgende: brieven van Morellet gericht aan Turgot werden teruggevonden in Lyon en 
ook brieven van Condorcet gericht aan Turgot waren in het bezit van de dochter van 
Condorcet. Brieven gericht aan Turgot kunnen dus evenzeer worden teruggevonden 
bij de betreffende correspondent of afstammelingen daarvan. 
 

                                                      
287 Etienne Dubois de L‟Estang, Marquis de Turgot schrijft aan le Comte de Grouchy die een verzoek doet aan 
Dubois de L‟Estang om na te gaan of er in de archieven op het kasteel brieven van De Duchesse d‟Enville zijn, op 
14 september 1891, het volgende: “Mon cher ami [Comte de Grouchy] .je suis en effet le gardien des archives du Château de 
Lantheuil. Mais je vous avouerai que je les connais fort mal. Il n‟y a guère que cinq ou six ans que les papiers de Turgot ont été éxtraits 
par mon oncle des caisses qui les renfermaient et le temps m‟a toujours manqué jusq‟ici pour en faire l‟inventaire. Je ne crois pas 
cependant que nous possedions des lettres de la Duchesse d‟Enville. Nous avons déjà fait des recherches à ce sujet lorsque Mr. Léon Say 
est venu à Lantheuil pour son étude sur Turgot et nous n‟avons rien trouvé […] Il est évidemment peu probable que Turgot ait detruit 
lui-même la correspondance de Mme. D‟Enville. Il conservait volontiers les lettres qui lui etaient adressées. Si donc il n‟existe rien à 
Lantheuil il faut supposer ou que ces lettres en question ont été anéanties par le frère et la soeur du Ministre, ou qu‟elles ont été rendues 
par eux à la famille de la Roche Guyon. Je serai de toute façon heureux d‟entrer en relations avec Mr.Omont et de connaître par lui les 
lettres adressées par Turgot à la Duchesse....” (Ruwet, 1976, p. xxi). Vaugelade die in 2007 onderzoek deed naar brieven 
van De Duchesse d‟Enville, schreef: “Ainsi au cours de mes recherches,aux Archives Departementales du Val d‟Oise,[…] 
.partout j‟ai retrouvé les traces et les preuves de leurs efficacité et de sa détermination. Mais les documents de sa main sont peu 
abondants: pas une seule lettre qu‟elle à adressées à Turgot n‟a pu être retrouvée.” (Vaugelade, 2007, p. 8). 
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Bekend is dat de broer en zus van Turgot na zijn overlijden een aantal manuscripten, 
voornamelijk vertalingen overdroegen aan de Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 
Deze Académie ging echter in brand op tijdens de Franse revolutie en daarmee 
verdwenen alle documenten die daar te vinden waren (Schelle, 1922, p. 654, Tome V). 
 
Bij het terugvinden van brieven en manuscripten van de hand van Turgot geldt nog 
dat Turgot zijn brieven in sommige gevallen niet of onder een pseudoniem 
ondertekende, waardoor het niet op voorhand duidelijk is of het een brief van Turgot 
betreft. De Réflexions, zoals eerder vastgesteld, werden onder de letter X gepubliceerd. 
Zijn brieven ondertekende Turgot soms niet of met de naam L‟Abbé de L‟Aage de 
Bournais.288 Op de Sorbonne was Turgot ook wel bekend als l‟Abbé de Laulne en later 
nam hij weleens de naam Turgot de Brucourt aan (Say, 1891, p. 14) (Gignoux, 1945, p. 
11).289 Het is ook bekend dat Turgot een aantal van zijn brieven door zijn secretaris 
Caillard liet schrijven.  
 
De brieven geschreven door Turgot dan wel gericht aan Turgot die teruggevonden 
zijn geven een duidelijk beeld van wat voor type correspondent Turgot was. Dat hij 
een zeer trouwe correspondent was, blijkt wel uit de uitgebreide briefwisselingen met 
onder meer Du Pont de Nemours, Condorcet, Morellet, de Duchesse d‟Enville en 
Hume. In zijn correspondentie zien we ook terug dat Turgot een zeer brede 
belangstelling had in tal van onderwerpen. Het valt op dat Turgot in zijn brieven 
bepaalde standpunten zeer uitgebreid verdedigde. Dat ziet men bijvoorbeeld duidelijk 
in zijn brieven aan Hume, maar ook in brieven aan L‟Abbé Terray en aan Saint 
Péravy.290 
 

12.2 De manuscripten en brieven van Smith 

 

12.2.1 Manuscripten van Smith en brieven geschreven aan Smith. 
De kans op het terugvinden van brieven dan wel manuscripten die Smith zelf heeft 
geschreven of in zijn bezit waren is niet groot. Zoals eerder al aangegeven gaf Smith 
ten tijde van zijn overlijden de opdracht om vrijwel al zijn documenten te vernietigen.  
 

                                                      
288 Onder de pseudoniem l‟Abbé de L‟Aage de Bournais trachtte Turgot, via zijn secretaris Caillard bijvoorbeeld de 
mening van Voltaire te krijgen over een vertaling die hij had gemaakt van l‟Eneide en vers métrique (Daire & Dussard, 
1844, p. 811). 
289 Deze namen waren afgeleid van landgoederen die de famillie Turgot bezat. 
290 Zie paragrafen 2.6.4 en 2.6.6. 
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Stewart, die na het overlijden van Smith enkele overgebleven documenten van Smith 
wist te bewaren, schreef hierover het volgende:  

 
“A few days before his death, finding his end approach rapidly he gave orders to destroy all his manuscripts, 
excepting some detached essays, which he entrusted to the care of his executors and they were accordingly committed 
to the flames. What were the particular contents of these papers, is not even known to his most intimate friends...” 
(Stewart, 1811, p. 109).  

 
Ook de arts van Smith, James Hutton, getuigde dat Smith erop aan drong dat al zijn 
documenten werden vernietigd:  

 
“Some time before his last illness when Mr. Smith had occassioned to go to London he enjoined his friends to 
whom he had entrusted the deposit of his manuscripts that in the event of his death they should destroy all the 
volumes of his lectures, doing with the rest of his manuscripts what they pleased.” (Stewart, 1811, p. 512-514). 

 
Zo‟n opdracht was in die tijd niet ongebruikelijk. Hume gaf blijkbaar ook de opdracht 
om zijn nagelaten documenten te laten verbranden.291 Smith schreef immers aan zijn 
uitgever William Strahan op 2 december 1776: 
  

“I am sensible that many of Mr Humes letters would do him great honour and that you would publish none but 
such as would. But what in this case ought principally to be considered is the will of the Dead. Mr Humes 
constant injunction was to burn all his Papers, except the Dialogues and the account of his own life.” (Mossner 
& Ross, 1987, p. 223).292 

 
Het is overigens ook in deze brief dat Smith aan Strahan te kennnen gaf dat hij geen 
voorstander was van het publiceren van brieven van Hume na zijn overlijden omdat 
het de reputatie van Hume zou kunnen schaden:  
 

“Many things would be published not fit to see the light to the great mortification of all those who wish well to his 
memory. Nothing has contributed so much to sink the value of Swifts work293 as the undistinguished publication 
of his letters; and be assured that your publication, however select, would soon be followed by an undistinguished 
one. I should, therefore, be sorry to see any beginning to the publication of his [Humes] letters.” (Mossner & 
Ross, 1987, p. 224). 

 

                                                      
291 Het is bekend dat ook andere belangrijke personen, zoals Lord Shelburne, in die tijd opdracht gaven om hun 
correspondentie en niet-gepubliceerde artikelen na hun overlijden te vernietigen.  
292 Hume legde in zijn testament het volgende vast: “To my friend Dr. Adam Smith, late professor of Moral Philosophy in 
Glasgow, I leave all my manuscripts without exception, desiring him to publish my Dialogues concerning Natural Religion, which are 
comprehended in this present bequest; but to publish no other papers which he suspects not to have been written within these five years, 
but to destroy them all at his leisure. And I even leave him full power over all my papers, except the Dialogues above mentioned….” 
(Mossner & Ross, 1987, p. 196). 
293 Zonder toestemming werden de brieven van Swift na zijn overlijden in 1741 gepubliceerd (Mossner & Ross, 
1987, p. 224) 
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Smith wilde vermoedelijk door het vernietigen van zijn papieren en brieven zijn 
reputatie na zijn overlijden beschermen (Ross, 1995, p. 405).  
   
Opmerkelijk is dat het vernietigen van zijn documenten en manuscripten iets was dat 
Smith lange tijd bezighield. Zeventien jaar voordat hij uiteindelijk kwam te overlijden 
had Smith Hume verzocht deze taak uit te voeren. Zo schreef Smith op 16 april 1773 
aan Hume: 
 

“...All the other loose papers which you will find either in that desk or within the glass folding doors of a bureau 
which stands in My bed room together with about eighteen thin paper folio books which you will likewise find 
within the same glass folding doors I desire may be destroyed without any examination. Unless I die very suddenly 
I shall take care that the Papers I carry with me shall be carefully sent to you I ever am.” (Mossner & Ross, 
1987, p. 168).  

 
Uiteindelijk overleed Hume eerder dan Smith. Het waren de artsen van Smith, Hutton 
en Joseph Black die vervolgens in 1790 de opdracht kregen om de overgebleven 
documenten van de hand van Smith te vernietigen.294 
 
Ondanks die kennelijk grote bezorgdheid om na zijn dood geen handgeschreven 
documenten na te laten is er toch een aantal brieven die Smith ontving teruggevonden. 
Mossner en Ross publiceerden een groot aantal van deze brieven in Correspondence of 
Adam Smith (1987). Deze brieven zijn tegenwoordig voor een groot gedeelte in het 
bezit van (universiteits) bibliotheken. Hoe deze daar terecht zijn gekomen is 
onduidelijk. 
 

12.2.2 Brieven van Smith aan anderen 
Wat betreft het nog terugvinden van brieven die Smith zelf heeft geschreven geldt 
eveneens dat de kans op succes niet groot is. Het is namelijk bekend dat Smith, in 
tegenstelling tot Turgot niet van schrijven hield en geen trouwe correspondent was. 
Mossner en Ross merken daarbij op dat Smith: “was a perfunctory, dilatory correspondant” 
(Mossner & Ross, 1987, preface). Dat Smith een slechte correspondent was wordt 
bevestigd in drie brieven die Hume aan Smith schreef: “I can write as seldom and as short 
as you”295, “I am as lazy a correspondent as you; yet my Anxiety about you makes me write.” 296 en 
“I wrote you about six Weeks ago, which I hope you received: You may certainly at present have the 

                                                      
294Het manuscript History of Astronomy vernietigden Hutton en Black echter niet. Het werd later door hen 
gepubliceerd. 
295 Brief van Hume aan Smith, London, januari 1766 (Mossner & Ross, 1987, p. 110). 
296 Brief van Hume aan Smith, Edinburgh, 8 februari 1776 (Mossner & Ross, 1987, p. 185). 
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Subject of a Letter to me; and you have no longer any very pressing Occupation. But our Friendship 
does not depend on these Ceremonials.”297 
 
De teruggevonden brieven van Smith zelf zijn over het algemeen korte brieven. In de 
brieven van Smith vindt men dan ook anders dan bij Turgot geen uitgebreide 
verhandelingen over bepaalde onderwerpen.  
 
Smith maakte voor zover bekend nooit gebruik van een pseudoniem. 
 

12.3 Een correspondentie tussen Turgot en Smith? 

 
De onderzoeken van Schelle, Léon Say, Mossner en Ross leveren geen bewijs op dat 
er sprake was van een briefuitwisseling tussen Smith en Turgot. Ook verder onderzoek 
in verschillende archieven en privécollecties levert tot op heden geen bewijs op.298 Tot 
op de dag van vandaag ontbreekt dus elk blijk van een correspondentie tussen deze 
twee economen. Alvorens hieraan conclusies te verbinden is het van belang om eerst 
de vraag te beantwoorden of het aannemelijk is dat er sprake was van een 
correspondentie tussen Turgot en Smith.  
 
Stewart achtte kennelijk het bestaan van een correspondentie tussen Turgot en Smith 
uiterst onwaarschijnlijk:  
 

“The satisfaction he [Smith] enjoyed in the conversation with Turgot may be easily imagined. Their opinions on 
the most essential points of political economy were the same; and they were both animated by the same zeal for the 
best interests of mankind […] We are told by one of the biographers299 of Turgot that after his retreat from the 
ministry, he occupied his leisure in a philosophical correspondence with some of his old friends; and in particular 
the various letters on important subjects passed between him and Mr. Smith. I take note of this anecdote chiefly as 
a proof of the intimacy which was understood to have subsisted between them; for in other respects, the anecdote 
seems to me to be somewhat doubtful. It is scarcely to be supposed that Mr. Smith would destroy the letters of such 
a correspondent as Turgot; and still less probable, that such an intercourse was carried on between them without 
the knowledge of any of Mr. Smith‟s friends. From some inquiries that have been made at Paris by a gentleman of 
this society300 since Mr. Smith death I have reason to believe, that no evidence of the correspondence exists among 

                                                      
297 Brief van Hume aan Smith, Edinburgh, 1 april 1776 (Mossner & Ross, 1987, p. 187). 
298 In de volgende archieven werd door mij geen bewijs aangetroffen van een briefwisseling tussen Turgot en 
Smith: Archives Nationales, Bibliothèque Nationale, Bibliothèque de l‟Institut de France, Archives Municipales de 
Limoges, Archives Départementales de la Haute Vienne, Bibliothèque de l‟Histoire de Paris, Bibliothèque de Cujas, 
Archives du Château de Versailles en les Archives de La Roche Guyon. Ik heb geprobeerd inzage te kunnen krijgen 
in het archief op het Château de Lantheuil. Het bleek echter niet mogelijk om dit archief te raadplegen. 
299 Stewart heeft het hier zeer waarschijnlijk over Condorcet. 
300 Stewart verwijst hier zeer waarschijnlijk naar Dupont de Nemours. Deze was immers rond die tijd bezig met het 
schrijven van Oeuvres de Turgot. Mogelijkerwijs verwijst hij ook naar Condorcet. 
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the papers of M. Turgot, and that the whole story has taken the rise from a report suggested by the knowledge of 
their former intimacy. This circumstance I think it of importance to mention, because a good deal of curiosity has 
been excited by the passage in question, with respect to the fate of the supposed letters.” (Stewart, 1811, p. 68).  

 
Zoals Stewart zelf aangaf wordt in de teruggevonden briefwisselingen tussen Hume en 
Turgot, Hume en Smith, Morellet en Turgot, Morellet en Smith, Condorcet en Turgot 
en Turgot en de Duchesse d‟Enville op geen enkele wijze verwezen naar een 
correspondentie tussen Smith en Turgot.  
 
Hierboven is aangegeven dat Léon Say en Schelle uitvoerig onderzoek deden naar de 
nagelaten papieren van Turgot. Uit deze twee onderzoeken is geen aanwijzing naar 
voren gekomen dat Smith en Turgot met elkaar correspondeerden. Schelle sloot niet 
uit dat er sprake was van een briefwisseling, maar concludeerde wel het volgende:  

 
“La correspondence d‟Adam Smith et Turgot s‟il y en a eu une doit au contraire être considerée comme perdue; 
Smith ne gardait pas de papiers. Turgot n‟a pas conservé tous les siens, mais il a gardé beaucoup de lettres 
anglaises sans importance, ce qui laisse à supposer que ses relations avec Smith ne furent pas aussi suivies qu‟on 
l‟a dit quelquefois.” (Schelle, 1972, p. 67, Tome II).  
 
“Les papiers de Turgot ne renferment non plus aucune trace de la correspondence qu‟il a echangée dit-on avec 
Adam Smith.” (Schelle, 1972, p. 5, Tome I).  

 
M. Dubois de L‟Estang, de achterneef van Turgot, getuigde aan het begin van de 
vorige eeuw dat Léon Say en hij het verscheidene keren over een mogelijke 
correspondentie tussen Smith en Turgot spraken, maar dat er in het familiearchief op 
het Château de Lantheuil geen aanwijzing was gevonden die het vermoeden van het 
bestaan van een correspondentie bevestigde (Lundberg, 1964, p. 79).  
 
De mededeling van Smith zelf in een brief aan de Duc de la Rochefoucauld is 
misschien wel de meest overtuigende aanwijzing dat er geen sprake was van een 
briefwisseling tussen Turgot en Smith. Smith schreef in 1785:  
 

“My Lord Duke, I should certainly have been very happy to have communicated to your Grace any letters which 
the ever-to-be-regretted Mr. Turgot had done me the honour to write to me; and by that means, to have the 
distinguished honour of being recorded as one of his correspondents. But tho’ I had the happiness of his 
acquaintance, and, I flattered myself, even of his friendship and esteem, I never had that 
of his correspondence. He was so good as to send me a copy of the Proces Verbal of what passed at the bed 
of justice upon the registration of his six edicts301 which did so much honour to their Author, and, had they been 
executed without alteration, would have proved so beneficial to his country. But the Present (which I preserve as I 

                                                      
301 Proces Verbal de ce qui s‟est passé au lit de justice tenu par le roi à Versailles le mardi douze mars (1776). 
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most valuable monument of a person whom I remember with so much veneration) was not accompanied by any 
Letter.” (Mossner & Ross, p. 286).302  

 
Alvorens, uitsluitend op basis van bovenstaande, volledig uit te sluiten dat er geen 
sprake was van een correspondentie tussen Smith en Turgot, dienen de volgende 
kanttekeningen geplaatst te worden. 
 
Allereerst blijkt uit verschillende brieven dat Smith en Turgot een wederzijdse 
waardering voor elkaar hadden. Smith beschreef Turgot als “… a person whom I 
remember with so much veneration” en “…I flattered myself, even of his friendship and esteem…”303 
Morellet merkte in zijn Mémoires op dat Turgot:“…estimait beaucoup son [Smith] talent." 
(Morellet, 1821, p. 236).304 
 
Gelet op het wederzijds respect zou het niet verwonderlijk zijn dat Turgot en Smith na 
hun ontmoeting in 1766 met elkaar correspondeerden. Twee tijdgenoten van Turgot 
en Smith, de Duc de La Rochefoucauld en Condorcet bevestigen dit.  
 
Dat de Duc de la Rochefoucauld in de veronderstelling was dat er sprake was van een 
correspondentie blijkt uit het feit dat hij er Smith om vroeg. De reden waarom hij, 
(vermoedelijk) vier jaar na het overlijden van Turgot, naar deze correspondentie bij 
Smith informeerde is helaas niet duidelijk. De brief van de Duc aan Smith waarin hij 
deze vraag stelde is niet terug gevonden. Het is in deze context van belang op te 
merken dat zoals in het vorige hoofdstuk is geconstateerd de Duc goed bevriend was 
met Turgot. Het vermoeden van de Duc dat er dus sprake was van een 
correspondentie tussen Smith en Turgot moet dan ook zeer serieus in overweging 
worden genomen bij het vaststellen of er wel of niet sprake was van een 
correspondentie.  
 
Het is Condorcet die vervolgens de bewering van Smith in zijn brief aan de Duc de la 
Rochefoucauld dat er geen sprake is geweest van een correspondentie volledig 
tegenspreekt. Condorcet schreef in zijn boek Vie de Monsieur Turgot (1786) dat er wel 

                                                      
302 Brief van Smith aan de Duc De la Rochefoucauld, Edinburgh, 1 november 1785.  
303 Brief van Smith aan de Duc De la Rochefoucauld, Edinburgh 1 november 1785 (Mossner & Ross, 1987, p. 286). 
304 In een brief van Turgot aan Price 22 maart 1778 uitte Turgot kritiek op de koloniale macht van Engeland, 
daarbij gaf hij wel expliciet aan dat zijn kritiek niet gold voor Smith en Tucker. Zo schreef Turgot: “J' en juge, d'après 
l'infatuation de votre nation sur ce projet absurde de subjuguer l'Amérique, qui à duré jusqu'à ce que l'aventure de Burgoyne ait 
commencé à lui dessiller les yeux. J'en juge, par le système de monopole et d'exclusion qui règne chez tous vos écrivains politique sur le 
commerce (j'excèpte M. Adam Smith et le doyen Tucker), système qui est le véritable principe de votre séparation de vos colonies” 
(Daire & Dussard, 1844, p. 805). 
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degelijk een briefwisseling tussen Turgot en Smith plaatsvond waarin ze over tal van 
belangrijke vraagstukken van gedachten wisselden. Condorcet schreef:  

 
“C‟était par ces préoccupations que Mr. Turgot remplissait sa vie. Un commerce de lettres avec M. Smith sur les 
questions les plus importantes pour l‟humanité, avec le docteur Price sur les principes de l‟Ordre Social, ou sur les 
moyens de rendre la révolution de l‟Amérique utile à l‟Europe & de prévenir les dangers où cette République 
naissante était exposée, avec un Evêque de l‟Eglise Anglicane qu‟il détournait du projet singulier d‟établir des 
Moines en Irlande, avec M. Franklin sur les inconvénients des Impôts indirects & les heureux effets d‟un Impôt 
territorial, lui offrait encore une occupation attachante & douce.” (Condorcet, 1786, p. 201).  

 
In bovenstaande passage merken we op dat Condorcet niet alleen stelt dat Turgot een 
correspondentie voerde met Smith maar ook met Price, Franklin en een evêque305.Wat 
betreft de mededeling dat er sprake was van een correspondentie tussen Price en 
Franklin bestaat er concreet bewijsmateriaal.306 
 
Gelet op de nauwe betrekkingen tussen Condorcet en Turgot307 en de waardering die 
Condorcet voor Smith had moet Condorcet op de hoogte zijn van het wel of niet 
bestaan van een correspondentie tussen Turgot en Smith. Overigens is het 
vermeldenswaard dat Condorcet en de Duc de La Rochefoucauld goed bevriend met 
elkaar waren. 
 
In zijn brief aan de Duc de la Rochefoucauld, waarin hij stelde dat er geen sprake was 
van een correspondentie, bevestigde Smith wel dat hij van Turgot het proces verbal du lit 
de justice tenu a Versailles, le 12 mars 1776 had gekregen. Dit proces verbal is terug te vinden 
in de catalogus van de bibliotheek van Smith (Mizuta, 2000, p. 206). Dat Turgot zelf 
Smith van een kopie voorzag staat zonder meer vast omdat Turgot persoonlijk dit 
proces verbal tekende met: “à Mr. Adam Smith de la part de Mr. Turgot C. General” (Mizuta, 
2000, p. 206). Smith had het in zijn brief aan de Duc de la Rochefoucauld over een 
present  van Turgot wat betreft het proces verbal. Turgot stuurde dus op eigen initiatief 
Smith een kopie van dit proces verbal. Als er helemaal geen correspondentie tussen 
Turgot en Smith is geweest lijkt het toch opmerkelijk dat Turgot, tien jaar na hun 
ontmoeting moeite doet om het proces verbal aan Smith te doen toekomen. Het is 
mogelijk dat Turgot trots was dat hij zijn hervormingen wist door te voeren en dat hij 
Smith dit wilde meededelen door het proces verbal naar hem te sturen. Niettemin blijft 

                                                      
305 bisschop 
306 Turgot ontmoette Benjamin Franklin meerdere keren. Franklin was eveneens een goede bekende van Smith en 
Hume (Ross, 1995, p. 255). 
307 In de correspondentie tussen Turgot en Condorcet zoals die werd teruggevonden door Henry, wordt niet 
verwezen naar Adam Smith. 
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het vreemd dat dit gebeurt nadat tien jaar lang niet met elkaar gecorrespondeerd zou 
zijn. 
 
In zijn brief aan de Duc de la Rochefoucauld vergat Smith overigens te vermelden dat 
hij, naast het proces verbal ook een ander document van Turgot kreeg. In een brief aan 
John Sinclair schreef Smith op 24 november 1778 dat hij via Turgot aan een 
exemplaar van het boek Mémoires concernant les impositions et droits en Europe (1768) van 
J.L. Moreau de Beaumont was gekomen.308  

 
“The Book [Mémoires concernant les impositions et droits en Europe] was never properly published, 
but there were a few more copies printed than was necessary for the Commission, for whose use it was compiled. 
One of these I obtained by the particular favour of Mr. Turgot, the late Controller-General of the Finances. I have 
heard but of three copies here in Great Britain […] If any accident should happen to my book, the loss is perfectly 
irreparable.” (Mossner & Ross, 1987, p. 235).  
 

Smith verwijst meerdere keren naar deze Mémoires in het hoofdstuk Of the Sources of the 
general or publick Revenue of the Society309  van The Wealth of Nations en hechtte waarde aan 
deze publicatie. Gelet op de zeldzaamheid van dit boek310 is het duidelijk dat Turgot, 
Smith een zeer goede dienst bewees met de toezending ervan. Dat het opsturen van 
deze Mémoires door Turgot begeleid werd door een brief, dan wel dat er een brief moet 
zijn van Smith aan Turgot waarin hij een verzoek deed om een exemplaar van deze 
Mémoires te sturen lijkt alleszins onaannemelijk. 
 
Er is nog een aanwijzing waaruit schriftelijk contact blijkt. Turgot was in het bezit van 
een editie van The Theory of Moral Sentiments uit 1761.311 Het betreft hier een tweede 
engelse druk van The Theory of Moral Sentiments. Het boek heeft een inscriptie in Smiths 
zijn handschrift, met als tekst: “à Mr. Turgot de la part de l'Auteur” en is voorzien van 
zijn handtekening (Heertje, 2003, p. 79).312 Dit boek bevat ook handmatige correcties 
die Smith zelf voor een deel maakte. Smith stuurde dus mogelijkerwijs, voordat hij 
Turgot in 1766 ontmoette, Turgot een handmatig gecorrigeerde versie van The Theory 
of Moral Sentiments. Het is ook mogelijk dat Smith tijdens zijn verblijf in Parijs aan 

                                                      
308 In deze Mémoires werd door J.L. Moreau de Beaumont een uitgebreide beschrijving gegeven van de verschillende 
belastingsystemen in de achttiende eeuw die in Europa en voornamelijk Frankrijk golden. 
309 Boek V, Hoofdstuk II. 
310 Rae stelde dat er maar 100 exemplaren werden gedrukt. 
311 Uit de catalogus van de bibliotheek van Turgot valt af te leiden dat Turgot vier verschillende versies van The 
Theory of Moral Sentiments en de eerste Engelse versie van The Wealth of Nations bezat. De oudste versie die Turgot 
van Theory of Moral Sentiments bezat dateert uit 1761 (Tsuda, 1974, p. 488). Vervolgens bezat hij ook twee Franse 
vertalingen van de Theory of Moral Sentiments (Tsuda, 1974, p. 510). Een eerste betreft een onbekende vertaling uit 
1764. De tweede is een vertaling verricht door l‟Abbé Blavet en is uit het jaar 1774. Turgot bezat vervolgens nog 
een derde Engelse editie van de Theory of Moral Sentiments uit 1767 (Tsuda, 1974, p. 510).  
312 Heertje is eigenaar van dit exemplaar van The Theory of Moral Sentiments.  

166

EEn cORRESpOnDEnTIE TUSSEn TURGOT En SMITH?



 177 

Turgot een exemplaar overhandigde. Tenslotte kan het natuurlijk ook zijn dat Smith 
eerst na diens ontmoeting met Turgot in 1766 Turgot een oud exemplaar gaf. Een en 
ander is niet duidelijk. Evenmin is het onduidelijk of de handmatige correctie iets te 
maken had met een eventuele vertaling door Turgot. Indien toezending vóór 1766 
plaats vond dan is het het goed mogelijk dat hun gemeenschappelijke kennis Hume 
daarbij een rol speelde (Heertje, 2003, p. 85). 
 
Opvallend is dus dat hoewel er geen correspondentie is teruggevonden er wel een 
uitwisseling van boeken plaatsvond tussen Turgot en Smith. 
 
 

12.4 Conclusie ten aanzien van het bestaan van een correspondentie tussen 
Turgot en Smith 

 
De argumenten die een correspondentie tussen Turgot en Smith doen vermoeden zijn 
de volgende :  
 
1) De getuigenis van Condorcet in Vie de Mr. Turgot: “C‟était par ces préoccupations que Mr. 
Turgot remplissait sa vie. Un commerce de lettres avec M. Smith sur les questions les plus importantes 
pour l‟humanité.” Condorcet was een tijdgenoot en een vriend van Turgot. Het lijkt dan 
ook zeer onwaarschijnlijk dat hij een correspondentie tussen Turgot en Smith verzon. 
  
2) De Duc de la Rochefoucauld was kennelijk in de veronderstelling dat er sprake was 
geweest van een correspondentie aangezien hij aan Smith om deze correspondentie 
vroeg vier jaar na het overlijden van Turgot. Net als Condorcet was de Duc de la 
Rochefoucauld een vriend van Turgot. Dat de Duc in de veronderstelling was dat er 
sprake was van een correspondentie tussen Smith en Turgot moet gebaseerd zijn 
geweest op overtuigende vermoedens. 
 
Vervolgens zijn er nog enkele andere aanwijzingen die een correspondentie doen 
vermoeden. Smith schreef aan de Duc de la Rochefoucauld op 1 november 1785 dat 
Turgot hem een kopie van het proces verbal heeft gestuurd. Turgot voorziet Smith 
vervolgens ergens tussen 1768 en 1773 van een exemplaar van Mémoires concernant les 
impositions en Europe. Daarnaast is er bewijs dat Turgot persoonlijk van Smith een 
exemplaar van een tweede Engelse editie (1761) van The Theory of Moral Sentiments 
kreeg. 
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De argumenten die aangevoerd kunnen worden voor het niet-bestaan van een 
correspondentie zijn de navolgende:  
 
1) De brief van Adam Smith aan De Duc de La Rochefoucould van 1 november 1785:  
 

“..I should certainly have been very happy to communicate to your Grace any letters which the ever-to-be-regretted 
Mr.Turgot had done me the honour to write to me. But tho‟ I had the hapiness of his acquaintance […] I never 
had that of his correspondence.”  

 
Hier lijkt op het eerste gezicht een zeer sterke aanwijzing dat er geen correspondentie 
is geweest. Gelet op het feit dat Smith na zijn dood al zijn correspondentie wenste te 
vernietigen kan men zich echter afvragen of Smith dit antwoord misschien aan de Duc 
de la Rochefoucauld gaf omdat hij hem geen inzicht in de correspondentie wilde 
verschaffen. 
 
2) Het ontbreken van een verwijzing naar een correspondentie of briefwisseling tussen 
Turgot en Smith in de vele teruggevonden briefwisselingen tussen Hume en Turgot, 
Hume en Smith, Morellet en Turgot, Morellet en Smith.  
 
3) De uitgebreide onderzoeken van Léon Say aan het eind van de negentiende eeuw, 
van Schelle aan het begin van de twintigste eeuw, van Mossner en Ross in de 
twintigste eeuw en mijn recente archiefonderzoeken hebben geen bewijsmateriaal 
opgeleverd dat er sprake was van een correspondentie tussen Turgot en Smith.  
 
Dat al het zoekwerk geen resultaat heeft opgeleverd wordt verklaard indien na de 
dood van Turgot diens broer en zus de brieven van Smith terug stuurden en na de 
dood van Smith alles werd verbrand. Het is dan begrijpelijk dat er geen brieven zijn 
teruggevonden. Het feit dat niets is gevonden sluit dan ook niet uit dat er toch sprake 
was van een correspondentie. Gelet op bovenstaande aanwijzingen moet immers 
worden geconcludeerd dat het merkwaardig is dat er na 1766 geen enkele 
correspondentie plaatsvond terwijl er wel bewijs is dat Turgot Smith van het proces 
verbal en de Mémoires concernant les impositions en Europe voorzag en Smith Turgot 
omstreeks waarschijnlijk 1766 of eerder een exemplaar van zijn Theory of Moral 
Sentiments deed toekomen. Uit correspondentie met derden blijkt bovendien dat 
Turgot en Smith elkaar hoog achtten. Gelet op het toenmalige tijdsbeeld waarin door 
mensen als Turgot en Smith veel gecorrespondeerd werd, is het dan ook niet 
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waarschijnlijk dat er geen sprake is geweest van een correspondentie tussen Turgot en 
Smith. 
 
Er zijn derhalve voldoende aanknopingspunten om te veronderstellen dat er sprake is 
geweest van een correspondentie tussen Smith en Turgot 
 
Ervan uitgaande dat er een correspondentie bestond is het interessant om nader te 
bekijken wanneer deze correspondentie begon en waar deze correspondentie 
hoofdzakelijk over ging. 
 
Het is aannemelijk dat de correspondentie tussen Turgot en Smith na hun ontmoeting 
in 1766 begon. De tweede editie van The Theory of Moral Sentiments getekend door 
Smith, die Turgot bezat, doet echter vermoeden dat er mogelijk sprake was van een 
briefwisseling vóór 1766. Indien dit het geval is, dan kan het zo zijn dat Turgot en 
Smith van elkaars bestaan af wisten en met elkaar correspondeerden voordat ze elkaar 
daadwerkelijk in 1766 ontmoetten.  
 
Voor zover een correspondentie tussen Turgot en Smith heeft bestaan lijkt het 
aannemelijk te veronderstellen dat er in deze briefwisseling onderwerpen werden 
aangekaart waar Turgot en Smith ook tijdens hun ontmoetingen in Parijs over 
spraken. Toch lijkt dit bij een nadere bestudering van de brieven van Smith en aan 
Smith minder vanzelfsprekend. Opvallend is dat Smith, zoals reeds in paragraaf 12.2.2 
is aangegeven, een niet-frequente schrijver van korte brieven was die niet uitvoerig 
inging op onderwerpen of theorieën. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
briefwisseling die tussen Hume en Turgot heeft bestaan. De correspondentie tussen 
Smith en Turgot, voor zover die heeft bestaan, was inhoudelijk dus in ieder geval van 
de kant van Smith waarschijnlijk oppervlakkig. 
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