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1 Inleiding en probleemstelling 

 
In de achttiende eeuw verschijnen veel noemenswaardige (liberaal-klassieke) bijdragen 
op het gebied van de economie. De economie ontwikkelt zich in die tijd in een 
stroomversnelling tot een wetenschappelijke discipline. 
 
Een van de belangrijkste bijdragen aan die ontwikkeling, zo niet de belangrijkste, was 
het boek van de Schot Adam Smith (1723-1790), An Inquiry into the Nature and Causes of 
the Wealth of Nations (hierna: The Wealth of Nations) dat in maart 1776 werd 
gepubliceerd. The Wealth of Nations kende onmiddellijk een groot succes. Het boek is 
van groot belang voor een ieder die de bonte verscheidenheid van de economie wil 
begrijpen. Ook heden ten dage geldt het als basisliteratuur voor economen.  
 
Negen jaar voor de publicatie van The Wealth of Nations werd in november 1766 een 
ander werk op het gebied van de economie geschreven dat drie jaar later werd 
gepubliceerd: Réflexions sur la formation et la distribution des Richesses (hierna: de Réflexions) 
van de Fransman Anne-Robert Jacques Turgot (1727-1781). In zijn Réflexions zette 
Turgot beknopt in honderd en één paragrafen zijn opvattingen over de werking van de 
economie uiteen. Ondanks de waardevolle bijdrage aan de economische wetenschap 
heeft Turgots publicatie (helaas) niet de bekendheid gekregen van The Wealth of 
Nations.  
 
Turgot kreeg vooral bekendheid door de vele politieke en bestuurlijke functies die hij 
in de periode van 1753 tot 1776 bekleedde. Als bestuurder, onder meer als minister 
van Financiën van Lodewijk XVI, streefde hij naar radicale hervormingen die moesten 
leiden tot economische en als gevolg daarvan maatschappelijke veranderingen.  
 
De betrekkelijke onbekendheid van de Réflexions doet echter niets af aan de 
wetenschappelijke betekenis ervan. Dit te meer nu er veel overeenkomsten aan te 
wijzen zijn tussen The Wealth of Nations en de meer dan negen jaar eerder geschreven 
Réflexions. 
 
Pierre Samuel Dupont de Nemours (1739-1817), een vriend van Turgot en een kennis 
van Smith, wees al in 1808 in zijn Oeuvres de Turgot op de vele overeenkomsten tussen 
de The Wealth of Nations en de Réflexions. Hij schreef:  

TURGOT & SMITH; EEn paaR apaRT

1
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“On voit par cet ouvrage [Réflexions] qui sera éternellement classique, qui est antérieur de neuf ans à celui du 
célèbre Adam Smith, et publié cinq ans avant l‟époque où il travaillait encore au sien, que les deux auteurs sont 
complettement d‟accord sur les principes de l‟agriculture et du commerce, sur le progrès de la société qui ont amené 
la division du travail, et les avantages qui sont résultés et qui résulteront encore de cette division; sur les éléments 
du prix des productions et des marchandises, tant à leur fabrication qu‟au marché; sur l‟introduction et l‟utilité de 
la monnaie; sur la formation des capitaux, leur distribution et leur emploi; sur l‟effet des promesses de paiement 
données par des hommes solvables; sur l‟intérêt de l‟argent; sur la nécessité de laisser aux conventions et au 
commerce une entière liberté.” (Daire & Dussard, 1844, p. 67, Tome III).  

 
Naast Dupont de Nemours zijn er andere auteurs die in de loop der jaren de 
overeenkomsten tussen The Wealth of Nations en de Réflexions constateerden.1  
 
Deze overeenkomsten tussen de Réflexions en The Wealth of Nations doen de vraag rijzen 
hoe deze te verklaren zijn.  
 
Bij het beantwoorden van deze vraag dient te worden bedacht dat het werk van 
Turgot meer dan negen jaar vóór de publicatie van het boek van Smith werd 
geschreven en zes jaar eerder werd gepubliceerd. Dit gegeven heeft geleid tot 
suggesties dat Smith zich liet inspireren door de Réflexions van Turgot. Léon Say (1826-
1896) schreef bijvoorbeeld: 
 

“Il [Réflexions] devait être et il a été nécessairement et incessament présent à l‟esprit d‟Adam Smith, quand 
l‟auteur de la Théorie des Sentiments Moraux écrivait, neuf ans plus tard sa Richesse des Nations” (Say, 1887, 
p. 45).  

 
Marie Jean Antoine Nicolas, markies de Condorcet (1743-1794) schreef zelfs in Vie de 
Monsieur Turgot:  

 
“On peut même regarder cet essai [Réflexions] comme le germe du Traité sur la richesse des nations du célèbre 
Smith, ouvrage malheureusement trop peu connu en Europe pour le bonheur des peuples, & à l‟auteur duquel on 
ne peut reprocher que d‟avoir trop peu compté, à quelques égards, sur la force irresistible de la raison & de la 
verité.” (Condorcet, 1786, p. 54).  
 

Joseph Schumpeter (1883-1950) betoogde jaren later in zijn History of Economic Analysis: 
 
“..the fact is that The Wealth of Nations does not contain a single analytic idea, principle or method that was 
entirely new in 1776.” (Schumpeter, 1981, p. 179). 

                                                      
1 Onder andere André Morellet in zijn Mémoires (1821), John Rae in The Life of Adam Smith (1895), Léon Say in 
Turgot (1887) en Gustave Schelle in Oeuvres de Turgot (1922). Zie ook hoofdstuk 6 voor een verwijzing naar meer 
recente auteurs die overeenkomsten vaststellen. 

2
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“Turgot‟s theoretical skeleton is, even irrespective of its priority, distinctly superior to the theoretical skeleton of The 
Wealth of Nations.” (Schumpeter, 1981, p. 238).  

 
Of de Réflexions van Turgot van invloed zijn geweest op Smith en zijn Wealth of Nations 
raakt direct aan een al lang bestaand geschil van mening tussen met name Franse en 
Engelse schrijvers. Lundberg verwees naar dit geschil als een old and childlishly 
nationalistic quarrel (Lundberg, 1964, p. 27) en Gustave Schelle (1845-1927) beschreef 
het als la jalousie nationale2 tussen Frankrijk en Engeland.3 Deze jalousie nationale gaat 
over de vraag waar de oorsprong ligt van het klassiek-liberale economische denken. 
Enerzijds kan worden betoogd dat de grondslagen voor de klassieke economie ten 
tijde van de Franse Verlichting zijn ontwikkeld en dat Turgot daaraan een aanzienlijke 
bijdrage leverde. Anderzijds wordt betoogd dat Smith met zijn boek The Wealth of 
Nations de grondlegger is van de klassieke economie en dat het klassieke economische 
gedachtegoed daarmee zijn oorsprong vindt in het Engeland/Schotland van de 
achttiende eeuw. 
 
In deze studie wordt niet beoogd een sluitend antwoord te geven op deze nationalistic 
quarrel dan wel jalousie nationale. In deze studie wordt echter wel onderzocht of er 
voldoende aanknopingspunten bestaan om te stellen dat Smith de Réflexions van 
Turgot als (inspiratie)bron gebruikte voor een aantal van zijn belangrijke opvattingen 
omtrent de economie zoals die voorkomen in The Wealth of Nations. Daarmee wordt 
tevens getracht de betekenis van Turgot en zijn Réflexions voor de economische 
wetenschap nog eens onder de aandacht te brengen. Een en ander is niet alleen 
interessant vanuit historisch perspectief, maar ook heeft het liberale klassieke 
gedachtegoed van Smith en Turgot nog steeds actualiteitswaarde.  
 
In de loop der tijd zijn er vele andere onderzoeken gedaan waarin de Réflexions met The 
Wealth of Nations worden vergeleken. Deze studie onderscheidt zich in twee opzichten 
van voorgaande onderzoeken. 
 

                                                      
2 Schelle stelt het volgende met betrekking tot deze nationale ruzie: “..en réalite c‟est pas un reste de jalousie nationale que 
l‟on discute parfois en Angleterre ou en France la question de savoir si l‟économie politique est née et s‟est developpée plus tôt dans un des 
deux pays que dans l‟autre. La verité est que cette science s‟est formée presque simultanement dans les deux pays. On peut dire toutefois 
que les Réflexions sur la formation et la distribution des richesses forment le premier traité digne de ce nom qui ait été publié.” (Schelle, 
1914, p. 32, Tome II). 
3 Zie ook het artikel van T.W. Hutchinson, Turgot and Smith, zoals verschenen in Turgot, Économiste et Administrateur 
(1981) sous la direction de Bordes, C. et Morange, J., Presses Universitaires de France over deze jalousie nationale.   

TURGOT & SMITH; EEn paaR apaRT
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Allereerst worden zestien tekstuele overeenkomsten tussen beide publicaties in kaart 
gebracht en wordt nagegaan hoe deze overeenkomsten te verklaren zijn.4 Daarbij 
wordt met name aan de orde gesteld in hoeverre de invloed van Richard Cantillon 
(1680-1734) als verklaring kan gelden. Dat de fyioscraten en de mercantilisten van 
invloed zijn geweest op de ideeën van Turgot en Smith staat vast. Cantillon behoorde 
echter niet tot de mercantilisten of de fysiocraten, maar zijn Essai sur la Nature du 
Commerce en Général (hierna: Essai) dat pas na zijn dood in 1755 werd gepubliceerd is 
zonder twijfel van invloed geweest op de gedachtevorming van Turgot en Smith voor 
een aantal essentiele ideeën omtrent de economie.5 
 
Het aantal overeenkomsten en het vergelijken van zowel de Réflexions als The Wealth of 
Nations met de Essai van Cantillon zorgt voor een andere invalshoek bij het vergelijken 
van de twee publicaties dan tot nu toe is ondernomen door verschillende auteurs.  
 
Ten tweede wordt in dit onderzoek nagegaan in hoeverre Smith bekend was met de 
Réflexions en het gedachtegoed van Turgot als bevestiging dat Smith de Réflexions 
gebruikte voor het schrijven van zijn Wealth of Nations. Daarbij wordt een nieuw licht 
geworpen op de persoonlijke relatie tussen Turgot en Smith. Om een beeld te krijgen 
van deze persoonlijke relatie wordt eerst het leven van respectievelijk Turgot en Smith 
beschreven. De salons en hun gastvrouwen worden uitvoering besproken aangezien 
Turgot en Smith de salons bezochten. Die uitgebreide bespreking is van belang omdat 
de salons een voorname rol speelden bij de vorming van het intellectuele 
gedachtegoed van met name de tweede helft van de achttiende eeuw. De salons 
worden beschouwd als de kweekvijver van de ideeën van de Verlichting. Deze 
gelegenheden waren naast de correspondentie een van de belangrijkste manieren 
waarop gedachteuitwisseling plaatsvond. In welke mate dat gebeurde en over wat voor 
onderwerpen er werd gesproken hing ook af van het karakter van de salon (dat werd 
bepaald door de gastvrouw) en de personen die een beplaade salon wel of niet 
bezochten. Onderzocht wordt in welke salon en wanneer Turgot en Smith elkaar 
hebben ontmoet.  
 
Verschillende historische gebeurtenissen waar zowel Turgot als Smith kennis van 
namen dan wel deel van uitmaakten worden ook nader toegelicht, zoals de Encyclopédie, 
de Calas affaire en de Rousseau-Hume affaire. Verder worden de gemeenschappelijke 
                                                      
4 Hier moet wel worden opgemerkt dat met tekstuele overeenkomsten in onderhavig onderzoek niet per defnitie 
wordt verstaan een letterlijke overeenkomst, evengoed kan het om een zeer overeenkomstige gedachtegang gaan. 
5 De Essai is een opmerkelijk werk omdat Cantillon nog vóór de fysiocraten, en dus ook vóór Turgot en Smith, de 
economie beschrijft als een samenhangend stelsel van economische relaties. De belangrijkste bijdrage van Cantillon 
is dat hij als eerste een duidelijke omschrijving geeft van de rol van de entrepreneur in de economie.  
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vrienden van Turgot en Smith en hun rol in de relatie tussen Smith en Turgot 
besproken. De aannemelijkheid van een correspondentie tussen Turgot en Smith 
wordt eveneens onderzocht.  
 
Naar aanleiding van de tekstuele vergelijking en de studie naar de persoonlijke relatie 
tussen beide schrijvers wordt een conclusie getrokken met betrekking tot de vraag of 
Smith zich heeft laten inspireren door de Réflexions van Turgot.  
 
Om de bedoelde conclusie te bereiken is de opbouw van het onderzoek als volgt:  
 
In de eerste plaats ga ik in op het leven en werk van respectievelijk Turgot en Smith. 
Daarbij wordt telkens aandacht besteed aan de persoon zelf en zijn bijdrage aan de 
economische wetenschap, als ook aan de invloed van het Franse denken van die tijd 
op Smith en zijn Wealth of Nations.  
 
Daarna worden de voorgangers (de mercantilisten, de fysiocraten en Cantillon) van 
Turgot en Smith en de reactie van Turgot en Smith op de theorieën van die 
voorgangers besproken. Alvorens nader in te gaan op de tekstuele overeenkomsten 
tussen The Wealth of Nations en de Réflexions wordt de totstandkoming van deze twee 
werken nader toegelicht. 
 
Vervolgens komen een zestiental tekstuele overeenkomsten tussen beide geschriften 
aan de orde. Er wordt daarbij ook onderzocht in hoeverre deze terug te voeren zijn tot 
Cantillon. Op basis van deze vergelijking wordt getracht een conclusie te trekken met 
betrekking tot de vraag in hoeverre Smith Turgots Réflexions gebruikte bij het schrijven 
van The Wealth of Nations.  
 
In de daarna volgende hoofdstukken wordt onderzocht welke aanwijzingen er zijn om 
te stellen dat Smith goed bekend is geweest met de (inhoud van de) Réflexions. De 
salons waar Smith en Turgot elkaar meerdere malen ontmoetten worden uitvoerig 
beschreven. De gemeenschappelijke vrienden van de beide schrijvers worden 
besproken en met name de mogelijke indirecte contacten tussen Smith en Turgot door 
correspondentie met gemeenschappelijke vrienden. Aanwijzingen voor een mogelijk 
correspondentie tussen Turgot en Smith worden eveneens onderzocht.  
 
Ten slotte wordt in het laatste hoofdstuk een antwoord gegeven op de vraag in 
hoeverre kan worden gesteld dat het oeuvre van Smith geïnspireerd is door de 
Réflexions van Turgot. 
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2 Het leven en werk van Anne-Robert Jacques Turgot 

 

2.1 Turgot, l’homme politique 

 
Anne-Robert Jacques Turgot werd op 10 mei 1727 geboren in Parijs, als telg van een 
adellijke normandische familie. Zijn vader, Michel Etienne Turgot (1690-1751) was 
burgemeester van Parijs van 1729 tot 1740. Deze laatste had enige faam verworven 
door de urbanistische veranderingen die hij in de stad Parijs had laten uitvoeren en die 
bekend zijn geworden als: le plan Turgot (Poirier, 1999, p. 29).6 
 
Na zijn middelbare schooltijd aan het College Duplessis7 in Parijs leek een toekomst 
als priester voor Turgot weggelegd. Hij was namelijk de jongste van drie zonen en in 
die tijd was het gebruikelijk dat in adellijke gezinnen de jongste zoon priester werd. 
Toen Turgot in 1749 aan de Sorbonne theologie ging studeren liet hij al snel zijn 
kerkelijke plannen varen. Turgot werd spoedig bekend als een student die over een 
uitzonderlijke intelligentie beschikte. Hij had niet alleen belangstelling voor theologie 
maar ook voor de exacte wetenschappen, politiek, talen en geschiedenis (Tissot, 1879, 
p. 7).  
 
Turgot studeerde ten tijde van de Franse Verlichting.8 Parijs en de salons waren bij 
uitstek de ontmoetingsplaats van aanhangers van de Verlichting. Turgot had als prior9 

                                                      
6 De nog steeds bestaande fontein in de Rue de Grenelle in Parijs is een van de monumenten die Michelle Etienne 
Turgot liet bouwen. 
7 Het College Duplessis heet tegenwoordig Lycée Louis le Grand. Gelegen vlakbij de Sorbonne in het 5de 
arrondissement van Parijs. 
8 Alhoewel Frankrijk op dat moment een absolute monarchie was met de nodige censuur, was er toch sprake van 
een bruisend intellectueel leven. De kerngedachte van de Verlichting was dat de mens steunend op de rede een 
ideale maatschappij kon stichten en zo het geluk kon vinden. De belangrijkste voorwaarde daartoe was de vrijheid 
van elk individu.  
9 Overste in een mannenklooster. 
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van de Sorbonne een reputatie opgebouwd en was om die reden een graag geziene 
gast in de salons (Poirier, 1999, p. 48).  
 
Op 26-jarige leeftijd aanvaardde Turgot een baan als maître des requêtes, een hoge 
juridische en administratieve functie die hij acht jaar bekleedde.  
 
Rond dezelfde tijd ontmoette Turgot, François Quesnay (1694-1774) en Vincent de 
Gournay (1712-1759). Turgot zou later Quesnay en Gournay als zijn leermeesters op 
het gebied van de economie aanduiden (Hill, 1999, p. 20). 
 

2.2 Limoges 

 
In 1761 werd Turgot tot gouverneur van Limoges benoemd. Met tegenzin verliet hij 
Parijs en vestigde zich in Limoges. Het district Limoges, onderverdeeld in de drie 
provincies, Limousin, Basse Marche en Angoumois, was toen een van de armste en 
slechtst bereikbare streken van Frankrijk (Poirier, 1999, p. 81). Hongersnood en 
epidemieën kwamen er veelvuldig voor. Als gouverneur nam Turgot vele initiatieven 
om tot verbeteringen te komen. Een van zijn initiatieven was het zorgen voor een 
betere verbinding tussen Parijs en Limoges. Voorts oefende hij druk uit op Lodewijk 
XV (1710-1774) en diens regering om de vrijhandel in graan te bevorderen. Een en 
ander blijkt uit zijn bewaard gebleven brieven aan de toenmalige minister van 
Financiën, l‟Abbé Terray (1715-1778). De vrijhandel in graan was volgens Turgot de 
enige manier om een voedseltekort te voorkomen en zo een einde te maken aan de 
regelmatig terugkerende hongersnoden. Als verdere maatregel voerde hij de 
aardappelteelt in. Daarnaast richtte hij een vroedvrouwschool op om de kindersterfte 
te verminderen en riep hij een opleiding tot veearts in het leven.  
 
Turgot was zich ervan bewust dat het ontwikkelen van een onderscheidende industrie 
in Limoges de manier was om duurzame groei van de locale economie te garanderen. 
Na het ontdekken van de grondstof kaolien10 in zijn district wist hij investeerders aan 
te trekken voor het opstarten van een porseleinindustrie (Poirier, 1999, p. 114). Een 
paar jaar later kon het porselein van Limoges reeds concurreren met het porselein uit 
Sèvres en China.  
 

                                                      
10 Porseleinaarde 
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De meest revolutionaire hervorming, die Turgot doorvoerde, was de afschaffing van la 
corvée royale. La corvée royale was verplichte arbeid zonder beloning die door de armen 
voor de overheid moest worden verricht.11 Volgens Turgot frustreerde deze verplichte 
en onbeloonde arbeid eigen initiatief en innovatie en was het een onrechtvaardige 
belasting voor de armen.  
 
Tijdens zijn gouverneurschap in Limoges werden Turgot verschillende 
gouverneursposten in andere districten, waaronder Bordeaux, aangeboden. Hij 
weigerde echter om Limoges te verlaten, omdat hij zijn verschillende hervormingen 
zelf tot een goed einde wilde brengen. Turgot reisde wel regelmatig naar Parijs om zijn 
vrienden te zien en deel te nemen aan het intellectuele leven. Dat laatste miste hij zeer 
in Limoges.  
 

2.3 Minister van Financiën 

 
Door zijn succesvolle optreden als gouverneur van Limoges kreeg Turgot bekendheid 
als een bekwaam bestuurder. Hij kreeg dan ook op 20 juli 1774 de positie van 
staatssecretaris van het ministerie van Zeevaart aangeboden. Turgot aanvaardde deze 
benoeming en keerde terug naar Parijs. Reeds na twee maanden bood koning 
Lodewijk XVI (1754-1793) hem het ministerie van Financiën aan. Het ministerie van 
Financiën kampte met veel problemen. Frankrijk had een aanzienlijke staatsschuld en 
werd geteisterd door grote armoede en hongersnoden. Het verbeteren van de 
staatsfinanciën vereiste urgente hervormingen welke op grote weerstand stuitten van 
de adel die in geen geval iets van haar macht en privileges wilde verliezen. 
 
Als minister van Financiën koos Turgot voor duidelijke financieel-economische 
doelstellingen. Deze doelstellingen werden door Turgot verwoord in een brief aan de 
koning van 24 augustus 1774 (Vigreux, 1947, p. 351). Turgot schreef dat hij een 
faillissement van de Staat wilde vermijden, geen verdere belastingverhoging wenste en 
geen nieuwe leningen wilde afsluiten. De enige manier waarop hij die doelstellingen 
kon verwezenlijken was door corruptie uit te bannen en de uitgaven voor de 
hofhouding te verminderen. Het laat zich aanzien dat deze plannen veel argwaan 
wekten bij de adel en bij de vrouw van de koning, Marie-Antoinette (1755-1793).  
 

                                                      
11 Doorgaans werden bijvoorbeeld wegen met deze vorm van arbeid aangelegd. 
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Turgot was de eerste minister van Financiën die een transparante begroting ontwierp. 
Uit deze begroting kwam duidelijk naar voren dat het onderhoud van de hofhouding 
een aanzienlijke uitgavenpost was. Een van de eerste hervormingen die Turgot als 
minister invoerde was de vrijhandel in graan.12 De graanhandel was tot dat moment 
belast met ondoelmatige heffingen waarmee l‟Abbé Terray, de voorganger van Turgot, 
zichzelf en de koning had verrijkt.  
 
Het liberaliseren van de graanhandel viel helaas samen met een periode van 
opeenvolgende misoogsten. Hierdoor ontstond een tekort aan graan met als gevolg 
een explosieve stijging van de graanprijzen en daarmee de prijs van brood. Op 27 april 
1775 ontstond er als gevolg van deze prijsstijgingen een hevige opstand ook wel la 
guerre des farines genoemd, waarbij er in de hele stad Parijs werd geplunderd (Poirier, 
1991, p. 234). Deze opstand duurde een paar dagen en bereikte zijn hoogtepunt toen 
de opstandelingen bij het kasteel van Versailles aankwamen. Turgot overtuigde de 
koning dat het liberaliseren van de graanhandel niet de oorzaak was van de gestegen 
prijzen. De vrijhandel bleef in stand. Turgot gaf de politie vervolgens opdracht om 
hard op te treden tegen de opstandelingen.  
 
Op 5 januari 1776 stelde Turgot zes wetten, les six edits13, voor die tot radicale 
hervormingen moesten leiden. De twee belangrijkste en meest controversiële 
wetsvoorstellen waren het afschaffen van la corvée en les jurandes14. Turgot wilde 
daarmee het particuliere ondernemersschap bevorderen. De voorstellen van Turgot 
ontmoetten veel weerstand bij het hof, de adel, de kerk en de bankiers (Poirier, 1999, 
p. 347). Niettemin werden op 12 maart 1776 de wetten op voorspraak van de koning 
in een proces verbal door het parlement aanvaard (Batbie, 1866, p. 407).15  
 
Zowel het volk, dat geconfronteerd werd met de hierboven beschreven stijging van de 
graanprijzen, als de adel en de kerk waren in het voorjaar van 1776 tegenstanders van 
Turgots hervormingen geworden. Turgot was daarnaast in een conflict verwikkeld met 
de minister van Buitenlandse Zaken, Charles Gravier Vergennes (1719-1787), over het 

                                                      
12 “Arrest du Conseil d‟État du Roi, par lequel Sa Majesté établit la liberté du commerce des grains & farines dans l‟intérieur du 
royaume: et se réserve à statuer sur la liberté de la vente à l‟étranger, lorsque les circonstances, seront devenues plus favorables. Du treize 
septembre mil sept cent soixante-quatorze.”  
13 De zes wetsvoorstellen van Turgot die uiteindelijk aanvaard werden door het parlement waren: het afschaffen 
van 1. la corvée, 2. la police de Paris sur les grains, 3. les offices sur les quais, halles et ports de la même ville, 4. les jurandes, 5. la 
Caisse de Poissy en het veranderen van 6. la forme des droits imposés sur les suifs.  
14 Gilden 
15 “Extrait du Proces Verbal du Lit de Justice, tenu par le Roi du Château de Versailles, le Mardi 12 mars 1776, No XXII, A 
Lille, De l‟Imprimerie de N. J. B. Peterinck-Cramé Imprimeur ordinaire du Roi.” Prof. Heertje is in het bezit van dit proces 
verbal. Dit proces verbal is het verslag van de behandeling van de zes wetsvoorstellen. Hierin wordt weergegeven hoe 
de koning beargumenteert dat hij zich kan vinden in de wetsvoorstellen van Turgot. 
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door Frankrijk in te nemen standpunt inzake de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsoorlog. Turgot was vanwege de zwakke Franse financiële situatie 
tegen steun aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsbeweging.  
 
Uiteindelijk werd de druk op koning Lodewijk XVI te groot. De koning zag zich 
genoodzaakt Turgot te verzoeken om ontslag te nemen. Vlak voor zijn ontslag stuurde 
Turgot nog een brief naar de koning om hem te waarschuwen: “N‟oubliez jamais Sire, 
que c‟est la faiblesse qui mit la tête de Charles 1er16 sur un billot.” (Vigreux, 1947, p. 421). Dit 
werd uiteindelijk inderdaad het lot van Lodewijk XVI. Op 21 januari 1793 tijdens de 
Franse revolutie werd hij onthoofd. 
 
Turgot verliet op 13 mei 1776 zijn ministerie (Poirier, 1999, p. 347). Voltaire (1694-
1778), een vriend en bewonderaar van Turgot, schreef over het vertrek van Turgot het 
volgende: 
 

“Ah Quelle funeste nouvelle j‟apprends! La France aurait été trop heureuse! Je suis atterré et désespéré. Je ne vois 
plus que la mort devant moi depuis que M. Turgot est hors de place. Ce coup de foudre m‟est tombé sur la cervelle 
et sur le cœur.” (Lavergne, 1970, p. 276).  

 
Lodewijk XVI zei later nog: “Il n‟y a que Mr. Turgot et moi qui aimons le peuple.” 
(Condorcet, 1786, p. 123). Turgot hield ook na zijn ontslag een goede 
verstandhouding met de koning. 
 
Vijf maanden na het aftreden van Turgot maakte zijn opvolger Jean Étienne Bernard 
Clugny de Nuits (1729-1776) de hervormingen ongedaan (Poirier, 1999, p. 347).17  
 

2.4 Pensioen 

 
Na zijn ontslag als minister hield Turgot elke administratieve functie voor gezien. Hij 
verbleef eerst gedurende een paar weken op het kasteel La Roche Guyon bij zijn 
vriendin de Duchesse d‟Enville (1717-1797) en kwam daar verder gedurende het jaar 
regelmatig terug. Hij keerde daarna terug naar Parijs waar hij onder andere Benjamin 
Franklin (1706-1790) verscheidene keren ontmoette. Hij sprak met Franklin over de 

                                                      
16 Op 30 januari 1649 werd de Engelse Koning Charles I onthoofd. Hij werd ervan beschuldigd de wetten van het 
Engelse koninkrijk te hebben overtreden door te trachten een absolute monarchie te vestigen. 
17 Clugny de Nuits overleed vijf maanden nadat hij Turgot als minister van Financiën had opgevolgd. 
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onafhankelijkheid van de Verenigde Staten en schreef over dit onderwerp enkele 
essays.  
 
Turgot hield zich verder bezig met het bestuderen van de wiskunde, scheikunde en 
metaphysica. Hij was bevriend met Antoine Lavoisier (1743-1794), de grondlegger van 
de moderne scheikunde en hield zich op de hoogte van diens ontdekkingen (Lavergne, 
1970, p. 276).  
 
De grote verscheidenheid van interesses van Turgot uitte zich in zijn zeer omvangrijke 
bibliotheek (Poirier, 1999, p. 349). Takumi Tsuda maakte in 1974 een inventarisatie 
van de oorspronkelijke samenstelling van de bibliotheek van Turgot18 gebaseerd op 
een catalogus19 die samengesteld was ten tijde van Turgots ministerschap en een 
andere catalogus die opgesteld was toen de bibliotheek werd verkocht na het 
overlijden van Turgot.20  
 
In de bibliotheek van Turgot bevonden zich boeken over onder meer theologie, 
filosofie en jurisprudentie. Hij bezat ook een grote hoeveelheid Engelse literatuur, 
waaronder de boeken van Francis Bacon (1561-1626), John Locke (1632-1704), 
Thomas Hobbes (1588-1679) en David Hume (1711-1776).  
 
Turgot overleed in Parijs in maart 1781 op 53-jarige leeftijd aan jicht, een ziekte 
waaraan hij zijn hele leven leed. Hij werd begraven op de binnenplaats van l‟Hôpital de 
Laennec in Parijs (Poirier, 1999, p. 349).21 22In zijn sterfhuis (Rue de Lille, nummer 
121) is tegenwoordig het Institut Néerlandais gevestigd.23  
 

                                                      
18 Tsuda merkt op dat zijn inventarisatie nog lang niet het complete overzicht geeft van alle boeken die Turgot in 
zijn bezit had (Tsuda, 1974, p. 1). 
19 Deze catalogus wordt bewaard in de Bibliothèque Nationale. 
20 Deze catalogus bevindt zich in het archief van het Château de Lantheuil. 
21 Léon Say suggereerde dat het volgende was gebeurd met het lichaam van Turgot: “Il fut inhumé d‟abord dans l‟église 
des Incurables, Rue de Sèvres, c‟est M. De Neymarck qui le dit; mais son cerceuil fut porté ensuite dans le cimitière de Bons en 
Normandie. Une tradition conservée dans sa famille nous a appris qu‟en 1793, lors de la réquisition des plombs, son cerceuil fut tiré du 
tombeau et ouvert pour en enlever la caisse de plomb. La municipalité fut remettre hativement le cercueil dans une fosse, mais on n‟a pas 
marqué la place ou il fut enterré. Tout ce qu‟on sait aujourd‟hui c‟est que les restes de Turgot gisent dans un coin ignoré de ce petit 
cimetière de campagne.” (Say, 1887, p. 182). Dit blijkt echter niet waar te zijn.  
22 Sinds 2006 bekommert het Comité Laennec-Turgot zich met het trachten te waarborgen dat de chapelle van 
Laennec voor het publiek toegankelijk blijft. Zie ook www.laennec.blogs.com. 
23 Turgot had dit Hôtel particulier op 9 juni 1779 gekocht van de Comte Vaudreuil. Na het overlijden van Turgot 
verkopen op 9 mei 1781, Mme de Beauvilliers, duchesse de Saint-Aignan en Etienne-François Turgot, 
respectievelijk de zus en broer van Turgot het huis aan de marquis d‟Autichamp (Constans, 1983, p. 98). 
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2.5 Turgot als persoon 

 
Turgot was een man met hartstocht voor recht en waarheid. De manier waarop hij als 
gouverneur van Limoges en daarna als Minister van Financiën optrad geeft daar blijk 
van. Turgot was een zeer toegewijde bestuurder die het publieke belang zo goed 
mogelijk wilde dienen. Zijn vriendin Julie de Lespinasse (1732-1776), eigenaresse van 
een bekende salon in Parijs, schreef het volgende over hem wanneer bekend werd dat 
hij tot minister van Financiën was benoemd: “C‟est un homme excellent; et s‟il peut rester en 
place, il deviendra l‟idole de la nation; il est fanatique du bien public, et il s‟y emploie de toute sa 
force.” (De Lespinasse, 1809, p. 219, Tome I).24 L‟Abbé Morellet (1727-1819), eveneens 
een vriend van Turgot, omschreef hem als: “..cet homme incapable de faiblesse et de 
dissimulation et dont les intentions étaient toujours droites et les vues profondes et justes.” (Morellet, 
1821, p. 264, Tome I). 
 
Zijn tegenstanders noemden Turgot ook wel doctrinair aangezien hij een idealist en 
perfectionist was. Hij had veel tegenstanders maar daar tegenover stond dat hij ook 
zeer toegewijde vrienden had, die hem bewonderden. De brieven van zijn vrienden 
Condorcet, Voltaire, de Duchesse d‟Enville, De Lespinasse, Morellet en Dupont de 
Nemours getuigen hiervan. Wat betreft zijn privéleven is niet veel bekend. Turgot was 
niet getrouwd. Het enige wat bekend is, is dat Turgot op jonge leeftijd verliefd werd 
op Anne-Catherine de Ligniville (1722-1800), het nichtje van Madame de Graffigny 
(1695-1758). Zij koos er echter voor om met de rijke Claude Adrien Helvétius (1715-
1771) te trouwen (Poirier, 1999, p. 49).  
  
Turgot was als persoon en bestuurder iemand die zijn tijd ver vooruit was. Hij zag in 
dat vrijheid en onafhankelijkheid van het individu belangrijke voorwaarden waren 
voor de verdere ontwikkeling van de samenleving. Vooral in de tweede helft van de 
negentiende eeuw wist men Turgot en zijn ideeën (weer) te waarderen. Er verschenen 
rond die tijd vele biografieën over het leven en werk van Turgot.25 
 

                                                      
24 Brief van De Lespinasse van 30 september 1774. Onduidelijk is voor wie deze brief was bestemd.  
25 Onder andere, Batbie, A. (1861). Turgot philosophe, économiste et administrateur, Cotillon, Paris; Bouchot, A. (1846). 
Éloge de Turgot présenté à l‟Académie francaise. Cadet, F. (1873). Turgot 1727-81, Bellaire, Paris. Foncin, P. (1877). Essai 
sur le ministere de Turgot, Germer-Bailliere, Paris; Hugues, G. (1859). Essai sur l‟administration de Turgot dans la généralité 
de Limoges, Guillaumin, Paris; Larcy, R. de. (1866). Louis XVI et Turgot. Paris; Mastier, A. (1862) Turgot, sa vie et sa 
doctrine, Guillaumin et Durand, Paris; Neymarck, A. (1885). Turgot et ses doctrines, Guillaumin, Paris; Say, L. (1887). 
Turgot, Hachette, Paris; Tissot, C. J. (1862).Turgot, sa vie, son administration, ses ouvrages, Didier, Paris;  Hodgson W.B. 
(1870). Turgot: His Life, Times and Opinions, London; Morley, J. (1877). Turgot in Critical Miscellanies, Vol II, London; 
Stephens, W.W. (1895). Life and Writing of Turgot. London. 
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2.6 Turgot en zijn geschriften 

 
Morellet beschreef Turgot in zijn Mémoires als een langzame en luie schrijver die 
perfectie nastreefde:  

 
“L‟Esprit de M. Turgot était dans une activité continuelle; mais lorsqu‟il se mettait au travail, lorsqu‟il était 
question d‟écrire et de faire; il était lent et musard. Lent parce qu‟íl voulait à tout un degré de perfection tel qu‟il 
concevait et parce qu‟il ne pouvait s‟aider de personne n‟étant jamais content de ce qu‟il n‟avait fait lui-même.” 
(Morellet, 1821, p. 15, Tome I). 

 
Het is vermoedelijk om deze redenen dat de Réflexions sur la formation et la distribution des 
Richesses het enige puur wetenschappelijke werk is dat Turgot over de economie 
schreef. In tal van andere teksten en brieven van Turgot zijn zijn economische 
denkbeelden ook terug te vinden. Het gaat daarbij in het algemeen om teksten en 
brieven die Turgot in het kader van zijn dagelijkse werkzaamheden als bestuurder 
schreef. De meeste daarvan schreef Turgot tijdens zijn gouverneurschap in Limoges. 
In die jaren schreef hij onder meer Observations sur le Mémoire de Saint Péravy (1767), 
Valeurs et Monnaies (1769) en zijn brieven aan l‟Abbé Terray en Hume. Deze en enige 
andere teksten en brieven worden hierna kort besproken.26 
 

2.6.1 Toespraken aan de Sorbonne 
Twee toespraken, die Turgot tijdens zijn verblijf aan de Sorbonne als prior hield, 
illustreren zijn vroege belangstelling voor economische vraagstukken. De toespraak 
Les avantages que l‟établissement du christianisme a procuré au genre humain hield hij op 3 juli 
1750 (Batbie, 1866, p. 18). Turgot was toen 23 jaar. Hij benadrukte in deze rede de 
betekenis van het christendom voor de ontwikkeling van het individu en de politieke 
instellingen. De toespraak Tableau philosophique des progrès successifs de l‟esprit humain werd 
gehouden op 11 december 1750 (Cazes, 1970, p. 39). In deze rede betoogde Turgot 
dat de samenleving voortdurend evolueert; van jagen naar landbouw en van landbouw 
naar handel.27 Hij verbond aan deze dynamiek de enigszins idealistische opvatting dat 
de individuele mens naar volmaaktheid en waarheid streeft.  
 

                                                      
26 De Réflexions komen hier niet aan de orde aangezien deze in de volgende hoofdstukken uitgebreid worden 
behandeld.  
27 Later ook wel bekend als de vier stadia theorie indien het stadium van de industrialisering nog wordt toegevoegd. 
Dit idee dat de samenleving in verschillende stadia evolueert heeft Turgot zeer waarschijnlijk te danken aan de 
invloed van het werk van Montesquieu l‟Esprit des Lois (1748). 
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2.6.2 L’Éloge de Gournay  
Vincent de Gournay was een van de leermeesters van Turgot. De vriendschap en 
bewondering die Turgot voor Gournay had, kwam duidelijk naar voren in L‟Éloge de 
Gournay (1759). Turgot schreef dit essay naar aanleiding van het overlijden van 
Gournay. In dit gedenkschrift schreef Turgot dat Gournay een voorstander van het 
principe van laissez faire en laissez passer was (Tsuda, 1993, p. xvi).28 Alhoewel het 
geschrift voornamelijk een overzicht geeft van Gournays liberale ideeën, komt ook 
duidelijk naar voren dat Turgot zelf een groot voorstander was van het principe van 
vrijhandel. Zo schreef Turgot: 
 

“De là, M. de Gournay concluait que là où l‟intérêt des particuliers, est précisement le même que l‟ intérêt 
général, ce qu‟on peut faire de mieux et de laisser chaque homme libre de faire ce qu‟il veut.” (Turgot, 1997, p. 
131). 
 
“Il suit de cette discussion que, sous tous les points de vue sous lesquels le commerce peut intéresser l‟Etat, l‟ 
intérêt particulier abandonné à lui-même produira toujours plus sûrement le bien général que les opérations du 
gouvernement, toujours fautives et nécessairement dirigées par une théorie vague et incertaine.” (Turgot, 1997, 
p. 136). 

 

2.6.3 Foire et Fondations 
De bijdrage van Turgot aan l‟Encyclopédie is een duidelijke aanwijzing dat Turgot deel 
uitmaakte van de Franse Verlichting. Turgot ontmoette de filosofen Denis Diderot 
(1713-1784) en Jean le Rond d‟Alembert (1717-1783) in de jaren vijftig van de 
achttiende eeuw in de vele salons van die tijd in Parijs. 
 
De Encyclopédie 
In 1751 verscheen een eerste versie van Encyclopédie ou dictionnaire raisonnée des sciences, des 
arts et des métiers. Diderot en d‟Alembert waren de twee filosofen die ervoor zorgden 
dat deze publicatie tot stand kwam. Het doel van de Encyclopédie was om alle kennis 
waarover de mensheid beschikte en de ideeën van de Verlichting te bundelen in één 
monumentaal werk. Diderot en d‟Alembert benaderden tal van invloedrijke personen 
van hun tijd om een bijdrage te leveren in de vorm van een artikel aan de Encyclopédie. 
Voltaire, Quesnay, Turgot, Morellet, Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Paul Henri-
Thiry d‟Holbach (1723-1789) en Charles Louis de Secondat de Montesquieu (1698-
1755) voldeden aan het verzoek. De Encyclopédie was verscheidene keren onderhevig 
aan censuur. In 1757 werd de Encyclopédie officieel verboden maar door tussenkomst 

                                                      
28 Het was Gournay gelukt om in 1754 de overheid ervan te overtuigen om de vrijhandel in graan in een deel van 
Frankrijk toe te staan (Tribe, 1988, p. 121). 
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van Guillaume de Malesherbes (1721-1794)29 werd het verdere werk eraan gedoogd 
(Blom, 2011, p. 186). Diderot was uiteindelijk meer dan vijf en twintig jaar bezig met 
deze ambitieuze onderneming.  
 
Turgot schreef vijf artikelen voor l‟Encyclopédie. Zijn artikelen Etymologie, Existence en 
Expansiblité werden anoniem gepubliceerd in deel VI van de Encyclopédie in 1756. Twee 
latere artikelen, Foire en Fondations, verschenen in 1757 in deel VII van de Encyclopédie. 
Vanuit economisch perspectief zijn Foire en Fondations de meest interessante artikelen. 
In het artikel Foire gaf Turgot een definitie van een markt en zette de nadelen van een 
markt onderhevig aan belemmeringen uiteen (Cazes, 1970, p. 62). In het artikel 
Fondations definieerde Turgot een fondation als een stichting die van donaties afhankelijk 
is. Hij benadrukte de nadelen van een dergelijke stichting. Het afhankelijk zijn van 
donaties stimuleerde volgens Turgot niet het ondernemerschap (Cazes, 1970, p. 69).  
 
Turgot beëindigde zijn samenwerking met de encyclopedisten na deze vijf artikelen.  
 

2.6.4 Observations sur le Mémoire de Saint Péravy  
De beweegreden voor Turgot om Observations sur le Mémoire de Saint Péravy te schrijven 
was een prijsvraag die gewonnen werd door Guérineau de Saint-Péravy (1727-1789). 
De prijsvraag had betrekking op het beschrijven van de gevolgen van een indirecte 
belasting op het inkomen van de grondeigenaars. Volgens Saint-Péravy leidde een 
indirecte belasting tot een vermindering van investeringen. Als een grondeigenaar 
immers belasting moet betalen, kan hij dat bedrag niet meer gebruiken voor de nodige 
jaarlijkse investeringen (avances annuelles), laat staan voor nieuwe investeringen. Een 
afname van de investeringen heeft een vermindering van de landbouwproductie tot 
gevolg. Turgot was het niet eens met de opvattingen van Saint Péravy. Volgens Turgot 
bestaat er geen proportioneel verband tussen dalende investeringen (in dit geval als 
gevolg van indirecte belastingheffing) en dalende landbouwproductie. De toename van 
de landbouwproductie, vindt Turgot, is niet evenredig aan de investeringen.30 
Toevoegen van extra arbeid en kapitaal kan niet resulteren in een steeds maar grotere 
opbrengst van de landbouwgrond want deze heeft maar een gelimiteerde 
productiecapaciteit. Op een bepaald moment bereikt de landbouwproductie een grens 
waarna elke verdere investering zich vertaalt in een steeds kleinere productie per 
eenheid extra investering totdat de extra investering niet meer leidt tot een toename 

                                                      
29 Malesherbes was op dat moment directeur van de Librairie, de instantie die namens het hof verantwoordelijk was 
voor de censuur.  
30 “..il ne faut qu‟un peu de réflexion pour sentir qu‟il ne peut y avoir de proportion constante entre les avances et les produits.” 
Observations sur le Mémoire de Saint-Péravy, 1767 (Turgot, 1997, p. 253). 
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van de productie.31 Volgens Turgot is dit een natuurlijk gegeven. Zonder het met 
zoveel woorden te zeggen introduceerde Turgot daarmee in zijn antwoord aan Saint 
Péravy de wet van de afnemende meeropbrengst. Met dit inzicht liep hij vooruit op de 
zienswijze van de klassieke econoom David Ricardo (1772-1823). 
 

2.6.5 Valeurs et Monnaies  
Het artikel Valeurs et Monnaies schreef Turgot net als de Mémoire de Saint-Péravy tijdens 
zijn jaren in Limoges. Morellet had Turgot verzocht om dit artikel te schrijven voor 
zijn Dictionnaire du Commerce (Poirier, 1999, p. 417).32 Turgot maakte het artikel echter 
nooit af. Niettemin bevat het een zeer interessante theorie over de definitie van de 
waarde van een goed en geld. In dit artikel probeert hij de betekenis van geld te 
verhelderen door het te vergelijken met het taalgebruik.33  
 

2.6.6 Brieven aan l’Abbé Terray en Hume  
Zoals hierboven opgemerkt zijn Turgots economische ideeën ook te vinden in 
verschillende brieven die later zijn teruggevonden. In een brief aan Hume uit 1766 
komt bijvoorbeeld Turgots standpunt over belastingen duidelijk naar voren (Cazes, 
1970, p. 221). Turgot was ervan overtuigd dat alleen de landbouwsector moest worden 
belast.34  
 
In zijn brieven aan l‟Abbé Terray, de toenmalige minister van Financiën van Frankrijk, 
geschreven in 1770, verdedigde Turgot het principe van de vrijhandel in graan en 
beschrijft hij de voordelen daarvan.35 Hij schreef over de vrijhandel in graan in het 
totaal zeven brieven aan l‟Abbé Terray waarvan drie tot op heden niet zijn 
teruggevonden. In deze brieven betoogde Turgot ondermeer dat zowel de producent 
als de consument als ook de overheid baat hebben bij vrijhandel en dat vrijhandel in 
graan de enige manier is om de bloei en groei van de landbouw te garanderen. Turgot 
schreef: “M., je vous ai promis de développer les motifs qui me font regarder toute atteinte à la 
liberté du commerce des grains comme le plus grand de tous les obstacles à la prospérité de 
l‟agriculture…” (Cazes, 1970, p. 299). Zolang er sprake is van vrijhandel en concurrentie 

                                                      
31 “…Passé ce point, si on augmente encore les avances, les produits augmenteront encore, mais moins, et toujours de moins en moins 
jusqu‟à ce que, la fécondité de la nature étant épuisée et l‟art n‟y pouvant plus rien ajouter, un surcroît d‟avances n‟ajouterait absolument 
rien au produit.” Observations sur le Mémoire de Saint-Péravy, 1767 (Turgot, 1997, p. 255). 
32 Morellet maakte zijn Dictionnaire nooit af, maar publiceerde wel Propectus d‟un nouveau dictionnaire de commerce (1769). 
In deze prospectus publiceerde Morellet een artikel dat gebaseerd was op het artikel Valeurs et Monnaies van Turgot 
(Groenewegen, 1977, p. xxvi). 
33 “La monnaie à cela de commun avec toutes les espèces de mesures, qu‟elle est une sorte de langage qui diffère chez les différents 
peuples,…” Valeurs et Monnaies, 1769 (Cazes, 1970, p. 233). 
34 Zie ook paragraaf 11.2.2 voor een verdere beschrijving van deze briefwisseling. 
35 Lettres au côntroleur général sur le commerce des grains (Cazes, 1970, p. 297).  
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op een markt ontstaat volgens Turgot een blijvend evenwicht (Rothschild, 2001, p. 
76). Deze opvatting werd later door de neoklassieken verder uitgewerkt.  
 
In 1773 schreef Turgot aan l‟Abbé Terray over diens voornemen om de import van 
ijzer uit het buitenland te belasten.36 Ook in deze brief manifesteerde Turgot zich als 
een voorstander van vrijhandel. Het invoeren van handelsbelemmeringen had naar zijn 
mening niet alleen als direct gevolg dat andere landen handelsbarrières zouden gaan 
opwerpen, maar ook ontnamen ze de bevolking de voordelen van vrijhandel. 

                                                      
36 Lettre au côntroleur général sur la marque des fers (Cazes, 1970, p. 372). 
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3 Het leven en werk van Adam Smith 

 
 

3.1 Smith, de Schotse filosoof 

 
Er is meer bekend over de publicaties van Smith dan over zijn leven. Adam Smith 
werd in 1723 in het kleine Schotse plaatsje Kircaldy geboren. De exacte datum van zijn 
geboorte is onbekend, maar het staat vast dat hij op 5 juni 1723 werd gedoopt. Zijn 
vader, Adam Smith senior was douane-inspecteur en stierf een paar maanden voor zijn 
geboorte. De moeder van Adam Smith heette Margaret Douglas. Zij was afkomstig uit 
een familie van grootgrondbezitters. Adam Smith groeide op in Kircaldy bij zijn 
moeder. Er ontstond een hechte band tussen moeder en zoon die met het verstrijken 
van de jaren alleen maar hechter werd. Als kind bezocht Adam Smith de prestigieuze 
Burgh school in Kircaldy.  
 
Op veertienjarige leeftijd vertrok Adam Smith naar Glasgow (Ross, 1995, p. 29). 
Schotland maakte in die tijd een opmerkelijke culturele en economische bloei door. 
Schotland was sinds The Union of Parliaments in 1707 haar zelfstandigheid kwijt geraakt 
maar had daardoor wel toegang gekregen tot het handelsgebied van Engeland en haar 
koloniën (Van Holthoon, 2009, p. 27). Glasgow was daardoor een van de belangrijkste 
Britse havens geworden. Tevens was het het centrum van de Schotse Verlichting 

waarvan Francis Hutcheson (1694-1746) en David Hume de belangrijkste 
vertegenwoordigers waren. Smith volgde aan de universiteit van Glasgow de in die tijd 
gebruikelijke colleges zoals Grieks, Latijn, zedenleer, wiskunde en filosofie waarbij hij 
een bijzondere belangstelling toonde voor wiskunde en filosofie. De professoren die 
de meeste indruk op hem maakten waren Francis Hutcheson en Gersham Carmichael 
(1672-1729) die beiden moraalfilosofie doceerden. De opvattingen van deze twee 
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professoren over de filosofie waren van invloed op het denken van Adam Smith 
(Campbell & Skinner, 1982, p. 19). In 1740 kreeg Smith een beurs die alleen aan de 
beste studenten van de universiteit werd toegekend. Deze beurs gaf hem de 
mogelijkheid om colleges te volgen aan het Balliol College te Oxford. De bedoeling 
van de beurs was om veelbelovende Schotten een mogelijkheid te geven hun opleiding 
voort te zetten om uiteindelijk te kunnen dienen in de kerk van Schotland (West, 1976, 
p. 44). 
 
In 1740 vertrok Adam Smith derhalve naar Oxford. Het was de eerste keer dat hij 
Schotland verliet. Het verblijf in Oxford beviel hem matig (Ross, 1995, p. 79). Hij 
vond het onderwijs niet stimulerend en merkte dat geld de belangrijkste drijfveer was 
voor hoogleraren om les te geven. Later zou Adam Smith zijn kritiek over de manier 
van doceren in Oxford in The Wealth of Nations aan de orde stellen.37 Smith bleef zes 
jaar in Oxford. Hij leidde een nogal geïsoleerd bestaan. Tijdens zijn verblijf in Oxford 
kwam hij in aanraking met het werk van Hume, Treatise of Human Nature (1739) en 
daarmee met de sceptische filosofie (West, 1976, p. 48). Dit werk van Hume en de 
invloed van Hutcheson waren de belangrijkste redenen voor Smith om geen kerkelijk 
ambt te willen bekleden.  
 
Hij verliet Oxford in 1746 en keerde terug naar Kircaldy. Twee jaar lang verbleef 
Smith in Kircaldy zonder dat het duidelijk is wat hij daar precies deed. In 1748 begon 
Smith lezingen te geven in Edinburgh over retoriek en literatuur. In Edinburgh werd 
Adam Smith lid van een paar prominente clubs zoals de Philosophical Society of Edinburgh 
en de Edinburgh Select Society. In deze clubs raakte hij onder meer bevriend met de 
natuur- en scheikundige Joseph Black (1728-1799), de uitvinder van de latente hitte en 
James Watt (1736-1819) de uitvinder van de stoommachine (West, 1976, p. 136). 
Beide uitvindingen waren van grote betekenis voor de industriële revolutie in 
Engeland.  
 
In 1752 verhuisde Adam Smith van Edinburgh naar Glasgow waar hij een aanstelling 
kreeg aan de universiteit van Glasgow als professor in de moraalfilosofie. Hij gaf 
gedurende elf jaar met veel plezier les. In 1761 werd hij benoemd tot vice-rector van 
de universiteit.  
 

                                                      
37 Zie Hoofdstuk I van Boek V van The Wealth of Nations. 
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3.2 Smith als docent aan de universiteit van Glasgow 

 
In 1759 op 36-jarige leeftijd publiceerde Adam Smith zijn boek The Theory of Moral 
Sentiments. Met dit boek en zijn colleges verwierf Adam Smith bekendheid. Mensen 
reisden naar Glasgow om zijn colleges bij te wonen (West, 1976, p. 132). Smith raakte 
geinteresseerd in het intellectuele leven buiten Engeland en Schotland. Hij bestudeerde 
en had bewondering voor onder meer het werk van de encyclopedisten in Frankrijk. 
 
In 1763 werd Adam Smith benaderd door Lord Charles Townshend (1725-1767), een 
staatsman en bewonderaar van The Theory of Moral Sentiments. Townshend vroeg Adam 
Smith om zijn stiefzoon, de Duke of Buccleuch (1746-1812), te begeleiden gedurende 
een rondreis door Frankrijk. Townshend beloofde als vergoeding een hoge 
levenslange maandelijkse toelage. Adam Smith greep deze kans met beide handen aan 
en arriveerde met de Duke in februari 1764 in Frankrijk waar ze beiden tot oktober 
1766 verbleven.38 
 

3.3 Terug uit Frankrijk en de publicatie van The Wealth of Nations 

 
Eenmaal terug in Engeland bleef Smith gedurende een paar maanden in Londen om 
zijn derde editie van The Theory of Moral Sentiments met zijn uitgever Strahan en Cadell te 
bespreken en het huwelijk van de Duke of Buccleuch bij te wonen. In die periode trad 
Smith op als adviseur voor bestuurlijke aangelegenheden in de koloniën en adviseerde 
hij politici, zoals Lord Townshend, Lord Shelburne (1737-1805) en Benjamin Franklin 
(Viner, 1991, p. 249). In de zomer van 1767 keerde Smith terug naar Kircaldy en trok 
hij in bij zijn moeder en zijn nichtje Janet Douglas. De jaren daarna richtte Smith zich 
volledig op het schrijven van The Wealth of Nations. In 1773 keerde Smith terug naar 
Londen om de publicatie van The Wealth of Nations voor te bereiden. 
 
An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations werd op 9 maart 1776 
gepubliceerd. Smith werkte er bijna tien jaar aan. Het boek kende een ongekend succes 
en de tweede druk verscheen al in 1778.  
 
De jongste premier die Engeland ooit kende, William Pitt (1759-1806) liet zich 
inspireren door The Wealth of Nations, hetgeen leidde tot belastinghervormingen en de 
                                                      
38 Meer details over Smith zijn verblijf in Parijs en zijn ontmoetingen met Turgot komen in de hoofdstukken 8, 9 en 
10 aan de orde.  
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bevordering van de handelsrelaties van Engeland met het buitenland.39 The Wealth of 
Nations had niet alleen grote invloed op het Britse intellectuele leven, maar ook in het 
buitenland verwierf Adam Smith met zijn boek enorme bekendheid. Al snel waren er 
vertalingen van The Wealth of Nations in het Frans en Duits te verkrijgen. Na de 
publicatie van The Wealth of Nations keerde Smith terug naar Schotland voornamelijk 
omdat zijn moeder en zijn vriend Hume ernstig ziek waren geworden (Campbell & 
Skinner, 1982, p. 186). Eenmaal terug in Schotland kreeg Smith de goedbetaalde 
functie van hoofd invoerrechten en accijnzen aangeboden (Ross, 1995, p. 307).  
 
In 1787 werd Smith benoemd tot rector van de universiteit van Glasgow. Een functie 
die hij tot het einde van zijn leven bekleedde.  
 
Ondanks het feit dat hij al tijdens zijn leven bekend en invloedrijk werd, leidde Smith 
zelf een bescheiden leven. Hij bleef zijn hele leven ongetrouwd en over zijn privé 
leven is weinig bekend. Tijdens zijn verblijf in Frankrijk veroverde hij het hart van een 
aantal vrouwen, waaronder dat van de in die tijd beroemde actrice Marie Jeanne 
Riccoboni (1724-1792) (O‟Rourke, 2008, p. 160). 
 
John Rae (1845-1915) schreef in zijn boek Life of Adam Smith (1895) dat Smith drie 
grote liefdes in zijn leven had, namelijk zijn moeder, zijn vrienden en zijn boeken. 
Smith bezat een bibiliotheek met meer dan drieduizend titels.40  
 
Smith werd zijn hele leven geplaagd door een zwakke gezondheid. Tijdens het 
schrijven van The Wealth of Nations werd hij zelfs zo ziek dat hij vreesde dat hij de 
publicatie van zijn boek niet zou beleven.41 Uiteindelijk overleed Smith aan een 
beroerte op 67-jarige leeftijd op 17 juli 1790. Ondanks zijn bekendheid kreeg hij tot 
teleurstelling van zijn vrienden geen staatsbegrafenis. 
 
In januari en maart 1793 hield een oud student van Smith, Dugald Stewart (1753-
1828) twee toespraken voor the Royal Society of Edinburgh over het leven van Smith. 

                                                      
39 William Pitt was van 1783 tot 1801 premier van Engeland.  
40 Na het overlijden van Smith erfde zijn neef, David Douglas zijn bibliotheek. Vervolgens werd deze bibliotheek 
nagelaten aan de twee dochters van David Douglas, Mrs. Cunningham en Mrs. Bannenman. In 1894 kreeg Bonar 
toestemming van deze twee dochters om een inventarisatie te maken van de bibliotheek. Bonar publiceerde 
vervolgens deze inventarisatie in de vorm van een catalogus (Groenewegen, 1969, 2002, p. 379). Sinds de 
inventarisatie van Bonar zijn er meer dan vijfhonderd boeken teruggevonden die deel uitmaakten van de 
oorspronkelijke bibliotheek van Smith. Daarnaast is ook een catalogus uit 1781 van de bibliotheek van Smith 
teruggevonden (Groenewegen, 1969, 2002, p. 380). Mizuta vulde in 1967 het eerdere werk van Bonar aan met deze 
nieuwe vondsten. In 2000 verscheen een herziene herdruk van de catalogus van 1967 met enkele toevoegingen (De 
Vivo, 2001, p. 88).  
41 Het is ook bekend dat Smith gedurende zijn leven vaak last had van verstrooidheid (Ross, 1995, p. 128). 
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Deze toespraken werden in 1811 opgenomen in een bundel samen met de biografieën 
van Thomas Reid (1710-1796) en William Robertson (1721-1793). Het doel van het 
bundelen van deze biografieën was zoals Stewart in zijn voorwoord schreef: “A portrait 
executed in these circumstances, might even if it should exhibit nothing but a faithful outline, prevent 
at a more distant period, those misconceptions both of men and of things, which are the natural 
consequences of oral tradition.” (Stewart, 1811, p. iv). Stewart gaf verder aan dat hij met 
vele leeftijdgenoten van Smith had gesproken om een zo volledig mogelijk beeld van 
het leven van Smith te geven. Stewarts beschrijving van het leven van Smith wordt 
beschouwd als een van de meest betrouwbare.42  
 

3.4 The Theory of Moral Sentiments en The Lectures on Jurisprudence 
 

Smith schreef in zijn leven een tweetal grote boeken namelijk The Theory of Moral 
Sentiments en The Wealth of Nations. Hij was iemand die niet van schrijven hield. Voor 
zowel The Theory of Moral Sentiments als The Wealth of Nations had hij een secretaris in 
dienst die opschreef wat hij dicteerde (O‟Rourke, 2008, p. 25). Hij was ook een zeer 
precieze man hetgeen betekende dat het schrijven veel tijd in beslag nam. Het leidde er 
ook toe dat bij elke herdruk van zowel The Theory of Moral Sentiments als The Wealth of 
Nations wijzigingen werden aangebracht.  
 
The Theory of Moral Sentiments werd in 1759 in Londen gepubliceerd. Gedurende het 
leven van Smith volgden nog vijf herdrukken van het boek.43 The Theory of Moral 
Sentiments bestaat uit zeven delen die overeenkomen met de struktuur van het denken 
van Smith over moraal. In het werk wordt datgene wat de menselijke natuur beweegt 
beschreven. Vanuit de menselijke natuur valt volgens Smith immers sociaal gedrag en 
hoe sociale instellingen functioneren te verklaren. De centrale vraag die in The Theory of 
Moral Sentiments naar voren komt is hoe een individu tot het oordeel komt wat moreel 
goed en fout is. Volgens Smith bestaat er een toeschouwer, die zowel extern als intern 
kan zijn (Viner, 1991, p. 88). De externe toeschouwer is degene die invloed op je 
uitoefent door te oordelen of jouw acties goed of fout zijn. De interne/onpartijdige 
toeschouwer (impartial spectator) zit in elk individu. Het is deel van ieders aangeboren 
bewustzijn. Volgens Smith is het deze impartial spectator die ervoor zorgt dat we ons 
gedrag of dat van anderen kunnen goedkeuren of veroordelen. Daarbij speelt mutual 

                                                      

42 De biografie van Rae over Smith, The Life of Adam Smith (1895) is voor een aanzienlijk deel gebaseerd op het 
werk van Dugald Stewart. 
43 In 1761, 1767, 1774, 1781 en 1790 
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sympathy, of te wel de onderlinge waardering en erkening die elk individu in zich heeft 
bij die evaluatie een rol (Biziou, Gautier, Pradeau, 1991, p. 5). Door mutual sympathy 
kan een individu in relatie komen met een ander individu. Mutual sympathy in de Theory 
of Moral Sentiments is een sociaal reguleringsmechanisme dat tot sociale harmonie leidt. 
Smith concludeert dus dat een moreel oordeel en moreel gedrag van nature tot stand 
komen en niets met verstand te maken hebben. Individuen zijn creaturen die gedreven 
zijn door passies en tegelijkertijd een zelfregulerend vermogen bezitten om op grond 
van mutual sympathy te kunnen oordelen.  
 
In 1895 ontdekte Edwin Cannan aantekeningen van een student die de colleges van 
Smith had bijgewoond. Jaren later, rond 1960, vond John M. Lothian andere 
aantekeningen.44 Beide vondsten werden gebundeld en zijn nu bekend als de Lectures on 
Jurisprudence. 
 
Smith behandelde in zijn colleges de oorsprong van gezag, de regering (staatsvorm) en 
de klassieke samenlevingen. Men vindt in zijn colleges ook een analyse van het 
sociaaleconomische systeem na de val van het Romeinse keizerrijk (Campbell & 
Skinner, 1982, p. 112). Duidelijk komt naar voren dat Smith overtuigd was van de 
voordelen van vrijhandel. In zijn colleges kwamen ook thema‟s als slavernij, het 
huwelijk en de liefde aan de orde. 
 
Smith schreef tussen 1755 en 1761 een drietal essays voor een aantal periodieken. In 
1795, vijf jaar na zijn overlijden, zijn deze essays gebundeld en gepubliceerd onder de 
titel Essays on Philosophical Subjects. Smith had het plan om twee andere grote werken te 
schrijven, maar zijn zwakke gezondheid liet dat niet toe. Een en ander blijkt uit een 
brief die hij aan de Duc de la Rochefoucauld (1743-1792) schreef: 
 

“I have likewise two other great works upon the anvil; the one is a sort of Philosophical History of all the different 
branches of Literature, of Philosophy, Poetry and Eloquence; the other is a sort of theory and History of Law and 
Government. The materials of both are in a great measure collected, and some Part of both is put into tollerable 
good order. But the indolence of old age, tho' I struggel violently against it, I feel coming fast upon me, and whether 
I shall ever be able to finish either is extremely uncertain.” (Mossner & Ross, 1987, p. 286).45  

 

                                                      
44 De aantekeningen die Cannan vond betreffen de colleges over jurisprudentie uit het jaar 1763-1764. De 
aantekeningen die Lothian vond betreffen aantekeningen over retoriek, belles lettres en jurisprudentie uit het college 
jaar 1762-1763.  
45 Brief van Smith aan de Duc de la Rochefoucauld, Edinburgh, 1 november 1785. 
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Ten slotte werd in 1935 een manuscript van de hand van Smith teruggevonden door 
Scott in het voormalig kasteel van de familie Buccleuch. Dit manuscript getiteld Of the 
nature and causes of public opulence is waarschijnlijk door Smith in 1763 geschreven. 
 

3.5 De Franse invloed op Smith en The Wealth of Nations 

 
Alvorens in een later stadium conclusies te trekken over de invloed die Turgot met 
zijn Réflexions op Smith had wordt in deze paragraaf nader ingegaan op de algemene 
invloed van de Franse (economische) denkbeelden van de achttiende eeuw op Smith.  
 
Er zijn aanwijzigingen in het oeuvre van Smith die erop duiden dat Smith voor wat 
betreft zijn economische ideeën veel te danken had aan Franse economische 
denkbeelden. 
 
De eerste aanwijzing betreft het ontbreken van een conceptuele eenheid in het oeuvre 
van Smith. 
 
Het zijn drie Duitsers, Bruno Hildebrand46, Carl Knies47 en Witold von Skarzynski48 
die in de tweede helft van de negentiende eeuw als eersten het ontbreken van een 
conceptuele eenheid in het oeuvre van Smith (Lectures on Jurisprudence, The Theory of 
Moral Sentiments en The Wealth of Nations) aan de orde stelden (Bruno, 2001, p. 78). 
Deze auteurs spreken van Das Adam Smith Problem. Het ontbreken van een 
conceptuele eenheid komt mede doordat The Theory of Moral Sentiments een puur 
filosofisch boek is en The Wealth of Nations een politiek, economisch historisch werk.49 
Das Adam Smith Problem is volgens de drie bovengenoemde Duitse auteurs deels te 
verklaren door de invloed die Smith ondergaat tijdens zijn rondreis door Frankrijk. 
Vele auteurs hebben door de jaren heen Das Adam Smith Problem ter discussie gesteld 
en de consensus is nu eerder dat beide werken van Smith met elkaar verbonden zijn 

                                                      
46 Hildebrand, B. (1848). Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft, Frankfort. 
47 Knies, C. (1853). Die Politische Ökononie vom Standpunkte der Geschichtlichen Methode, Braunschweig.  
48 von Skarzynski, W. (1878). Adam Smith als Moralphilosoph und Schöpfer der Nationalökonomie, Berlin. 
49 Het uitgangspunt van Smith in beide werken zou volgens deze auteurs en ook volgens Viner zeer verschillend 
zijn en geeft er blijk van dat geheel verschillende ideeën ten grondslag liggen aan beide werken (Viner, 1991, p. 88). 
Smith beschrijft volgens deze auteurs in The Theory of Moral Sentiments het individu als een welwillende moralist die 
wordt gedreven door altruïstische motieven. In The Wealth of Nations, daarentegen stelt Smith naar het oordeel van 
deze auteurs dat het individu alleen gedreven wordt door egoïstische intenties (Morrow, 1989, p. 120). Nergens in 
The Wealth of Nations is volgens deze auteurs het idee terug te vinden dat de economische orde gedreven wordt door 
goedwillendheid en altruisme, zoals in The Theory of Moral Sentiments (Viner, 1991, p. 95).  
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(Brown, 1994, p. 23).50 Ongeacht deze consensus dient Das Adam Smith Problem niet 
volledig ter zijde te worden gesteld mede gelet op het volgende. 
  
Een andere aanwijzing die er op wijst dat er sprake is geweest van Franse invloed op 
de denkbeelden van Smith betreft het ontbreken van een taalkundige eenheid in het 
oeuvre van Smith. Janine Gallais-Hamonno verrichte in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw een taalkundige vergelijking tussen The Theory of Moral Sentiments en The 
Wealth of Nations, waarbij ze onder meer keek naar het woordgebruik en de 
zinsconstructies die Smith in beide boeken gebruikt.  
 
Gallais-Hamonno merkt in haar proefschrift Théories et Langages, Analyse évolutive de la 
langue des économistes Anglo-Saxons (1978) op dat Smith dezelfde zinsconstructies 
hanteert in zijn Lectures, The Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations voor wat 
betreft de niet-economische onderwerpen. In The Wealth of Nations hanteert Smith 
echter een ander soort zinsconstructie zodra hij een economisch onderwerp behandelt. 
Voor Gallais-Hamonno is dit laatste genoeg bewijs om aan te nemen dat Smith zich 
door iemand anders liet inspireren over een aantal specifieke economische 
onderwerpen in The Wealth of Nations. Zij wijst ook op de afwezigheid van concepts 
économiques in eerdere publicaties.51 
 
Behalve deze analyse van Gallais-Hamonno is er ook de constatering van Condorcet 
met betrekking tot The Wealth of Nations. Condorcet merkte in Vie de Monsieur Turgot 
(1786) op dat Smith de onderwerpen over le système agricole, belastingen, uitgaven voor 
het onderwijs en het geloof in zijn Wealth of Nations zeer oppervlakig behandelt en lang 
niet zo nauwkeurig is als bij de overige onderwerpen die in The Wealth of Nations aan de 
orde komen.52 Dit gebrek aan nauwkeurigheid in The Wealth of Nations was voor 

                                                      
50 Zo wordt gesteld dat The Wealth of Nations pas goed geïnterpreteerd kan worden na lezing van The Theory of Moral 
Sentiments (Viner, 1991, p. 87). The Theory of Moral Sentiments zou daarmee het psychologische fundament zijn van The 
Wealth of Nations. Het gedrag van de mens zoals Smith deze in The Theory of Moral Sentiments beschrijft is de oorzaak 
voor het economische proces zoals beschreven in The Wealth of Nations (Brown, 1994, p. 46). Vivienne Brown, Jan 
Peil en Frank Bostyn benadrukken dat Smith kenbaar maakte dat The Wealth of Nations en The Theory of Moral 
Sentiments als deelstudies beschouwd dienden te worden van een algemeen historisch onderzoek naar de beginselen 
en instituties die het menselijk denken en handelen leiden (Peil, 1995, p. 43) (Bostyn, 2001, p. 120) (Brown, 1994, p. 
24).Voor deze opvatting dat The Wealth of Nations en The Theory of Moral Sentiments met elkaar verbonden zijn valt 
zeker iets te zeggen 
51 Gallais-Hamonno concludeert: “Il [Smith] adopte également certaines images ou tournures de phrases qui se retrouveront dans 
The Wealth of Nations. Le plus frappant toutefois dans la lecture comparée des prémiers ouvrages d‟Adam Smith et de The Wealth of 
Nations est l‟absence de concepts économiques avant son voyage en France.” (Gallais-Hamonno, 1978, p. 204). 
52 Condorcet schrijft: “C‟est du moins à ce motif que nous croyons devoir imputer ce qui, dans son jugement sur ce qu‟il [Smith] 
appelle le système agricultural, dans ses recherches sur l‟impôt, dans ses idées sur les dépenses pour l‟éducation publique & le culte 
religieux, nous a paru n‟avoir ni la même exactitude, ni la même précision qu‟on admire dans le reste de son ouvrage. Nous attribuons 
encore à la même cause de l‟espèce de légereté avec laquelle il traite soit les auteurs qu‟il désigne sous le nom d‟Économistes Français, soit 
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Condorcet, zonder dat hij dat uitdrukkelijk zegt kennelijk het gevolg van het feit dat 
deze ideeën niet van Smith zelf waren.  
 
Beide constateringen zowel van Gallais-Hamonno als van Condorcet zijn relevant en 
bevestigen het idee van Hildebrand, Knies en Von Skarzynski dat het ontbreekt aan 
een eenheid tussen The Wealth of Nations en The Theory of Moral Sentiments.53 De oorzaak 
hiervoor ligt zeer waarschijnlijk in de invloeden die Smith onderging tijdens zijn 
rondreis door Frankrijk. 

Volgens Cannan en Lothian bewijzen de teruggevonden aantekeningen van studenten 
van Smith echter dat Smith veel denkbeelden omtrent de economie al had uiteengezet 
vóór zijn reis naar Frankrijk. Smith behandelde in zijn colleges de vier stadia theorie54 
en hij bestudeerde het moderne sociaal-economische systeem na de val van het 
Romeinse rijk, onderwerpen die vervolgens uitvoerig aan bod komen in The Wealth of 
Nations (Campbell & Skinner, 1982, p. 112). De invloed van de Franse denkbeelden op 
de economische opvattingen van Smith dient volgens deze auteurs dan ook iets 
genuanceerd te worden.  

Scott is eveneens van mening dat Smith al vele economische beginselen had 
uiteengezet voordat hij naar Frankrijk ging. Het manuscript Of the nature and causes of 
public opulence (hierna: Draft) uit 1763 is volgens hem het bewijs hiervoor. Volgens Scott 
was dit manuscript: “an early draft of the Wealth of Nations”.55 In dit manuscript behandelt 
Smith onder meer het principe van arbeidsverdeling (Scott, 1965, p. 321). 

Er valt niet te ontkennen dat met The Lectures en de Draft aangetoond kan worden dat 
Smith reeds een aantal ideeën omtrent de economie had vóór zijn rondreis in 
Frankrijk en zijn ontmoetingen met vele Franse intellectuelen vanaf februari 1764 tot 
oktober 1766. Niettemin blijft de invloed van de Franse economische inzichten in het 
                                                                                                                                                   
la question de l‟établissement d‟un impôt unique, ce qui l‟a entrainé dans quelques erreurs, & lui a fait commettre quelques injustices. Il 
y a aussi quelques inexactitudes peu importantes dans les faits relatifs à la France.” (Condorcet, 1786, p. 54).  
53 Brown merkt op dat er ook een verschil van stijl wordt gehanteerd door Smith in respectievelijk zijn Theory of 
Moral Sentiments en The Wealth of Nations. Zo stelt ze: “The openess and uncertainty of the text of TMS, an openess portrayed 
figuratively by the metaphor of the impartial spectator and by the representation of judgment as observation, is rendered stylistically in its 
multivocal dialogism. By comparison, WN stands as largely single-voiced monologic text, with its expressed certainties and intellectual 
order. Most of the WN is expressed in a voice corresponding to that of impersonal and didactic philosopher, and the tone is detached and 
dispassionate.” (Brown, 1994, p. 43). Brown geeft echter geen verklaring voor dit onderscheid in stijl tussen The 
Wealth of Nations en The Theory of Moral Sentiments.  
54 De vier stadia theorie is de theorie waarbij de samenleving evolueert van een stadium van jagen naar een stadium 
van landbouw en vervolgens van handel en tot slot tot industralisering. Smith was voor deze theorie, net als Turgot 
zeer waarschijnlijk geïnspireerd door Montesquieu (Ross, 1995, p. 122).  
55 Stark betwijfelt in zijn proefschrift Die beziehungen zwischen A.R.J Turgot und A. Smith of deze draft daadwerkelijk 
heeft gediend voor The Wealth of Nations van Smith. Zo schrijft hij immers “Die Bedeutung des Draft als missing link 
wurde bisher überschatzt. Das Gedankengut der Physiokraten und insbesondere jenes Turgots lassen sich auch ohne Draft im Wealth 
nachzeichnen. Ich bin nicht sicher, ob der Draft direkt als Manuskriptunterlage für den Wealth diente.” (Stark, 1970, p. 93). 
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algemeen en zeer waarschijnlijk die van Turgot in het bijzonder, op Smith groot. Het 
ontbreken van een taalkundige eenheid in het oeuvre van Smith is daar een eerste 
aanwijzing voor. In the Lectures ontbreekt een theorie over arbeid en is er eveneens net 
als in de Draft geen analyse te vinden over onder meer het belang van kapitaal in het 
produktie- en verdelingsproces en een uitgewerkte theorie over de rol van geld en de 
manier waarop prijzen tot stand komen, terwijl deze onderwerpen wel uitvoerig aan 
bod komen in The Wealth of Nations (Hutchinson, 1988, p. 353). Bovendien valt op dat 
Smith in zijn Lectures vanuit historisch perspectief de economische denkbeelden 
beschrijft. De vele verwijzingen van Smith zelf naar Franse auteurs in The Wealth of 
Nations zijn bovendien een directe aanwijzing voor de grote invloed van het Franse 
economische gedachtegoed van de achttiende eeuw op Smiths opvattingen.56 

 
De inhoud van de bibliotheek van Smith is in dat opzicht veelzeggend. Smith bezat 
een enorme hoeveelheid Franse (economische) literatuur. Ongeveer een derde van 
Smiths bibliotheek bestond uit Franse literatuur. Hij bezat onder meer, Le commerce et le 
gouvernement (1776) van Condillac (1714-1780), Melons‟ Essai Politique sur le commerce 
(1734), Mercier de la Rivères L'Ordre naturel et essentiel des sociétés (1767), de Prospectus 
d'un nouveau dictionnaire de Commerce (1769) van Morellet en de Essai (1755) van 
Cantillon. Ook waren er in de bibliotheek van Smith boeken te vinden van Quesnay, 
d‟Alembert, Diderot, Baron d‟Holbach, Voltaire en de Marquis de Mirabeau (1715-
1789).  

Smith was bovendien, zo blijkt eveneens uit zijn bibliotheek, geabonneerd op een 
aantal Franse vakbladen uit die tijd, zoals le Journal de l'agriculture, du commerce et des 
finances en het fysiocratische maandblad Ephémérides du Citoyen. Smith had ook 
belangstelling voor besluiten van verschillende plaatselijke parlementen in Frankrijk.  

Derhalve moet worden geconcludeerd, dat de verschillen, zowel qua inhoud als qua 
stijl, tussen de eerdere werken van Smith die dateren van vóór Smiths rondreis in 
Frankrijk en het latere boek The Wealth of Nations, de grote hoeveelheid Franse 
literatuur in de bibliotheek van Smith en de vele verwijzingen van Smith naar Franse 
auteurs in The Wealth of Nations, duidelijk wijzen op een aanzienlijke invloed van de 
Franse denkbeelden op Smith. William Stanley Jevons (1835-1882) schreef terecht in 
dat kader: “French school is known to have formed to a considerable degree the basis of the Wealth 
of Nations, and may yet be destined to be recognised, in regard to many of its doctrines, as the true 
scientific school of economics.” (Jevons, 1881, p. 360). Dat Smith is beïnvloed door deze 

                                                      
56 In paragraaf 7.1 wordt nader ingegaan op deze verwijzingen. 
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Franse inzichten maakt dat Turgot voor Smith een inspiratiebron is geweest alleen 
maar geloofwaardiger. 
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4 De voorgangers van Turgot en Smith 

 
Hierna volgt een korte samenvatting van de opvattingen van de voorgangers van 
Turgot en Smith, te weten de mercantilisten en fysiocraten. Daarbij zullen Turgots en 
Smiths opvattingen over deze voorgangers aan de orde komen. Ook wordt specifiek 
aandacht besteed aan Cantillon en zijn Essai sur la Nature du Commerce en Général. 
 

4.1 De mercantilisten 

 
Het mercantilisme wordt niet als een economische school gezien. Het mercantilisme 
moet eerder worden beschouwd als een verzameling geschreven teksten die in de 
politieke en economische context van de laatste helft van de zeventiende eeuw en het 
begin van de achttiende eeuw zijn verschenen in Engeland en Frankrijk (Magnusson, 
1994, p. 1). De filosoof John Locke (1632-1704), de politici Jean Baptiste Colbert 
(1619-1683) en Jean Bodin (1530-1596), de invloedrijke handelaar Josiah Child (1630-
1699)57 en ook de auteurs Josiah Tucker (1713-1799)58 en William Petty (1623-1687)59 
zijn vertegenwoordigers van het mercantilisme.  
 
Aangezien het mercantilisme niet een daadwerkelijke economische school met scherp 
gedefinieerde denkbeelden was is het moeilijk om een exacte definitie te geven van wat 
het mercantilisme inhield. In grote lijnen kunnen de economische denkbeelden van de 
mercantilisten als volgt worden samengevat. 
 
Wat de mercantilisten voornamelijk kenmerkt is dat ze probeerden te achterhalen op 
welke manier de politieke macht van een land kon toenemen. Volgens hen kon dat 
alleen als een land welvarend was. De belangrijkste taak van de overheid was volgens 
de mercanitlisten dan ook het bevorderen van de economische groei. Economische 
ontwikkeling werd volgens de mercantilisten alleen gestimuleerd door de ontwikkeling 
van de handel en industrie. William Petty bijvoorbeeld beschouwde de handel en de 
                                                      
57 Child schreef onder meer Brief Observations concerning Trade and Interest and Money (1668) en A New Discourse of Trade 
(1694).  
58 Tucker schreef onder meer Four Tracts, together with Two Sermons, on Political and Commercial Subjects (1774) en Treatise 
concerning Civil Government (1781). 
59 Petty schreef onder meer A Treatise of Taxes and Contributions (1662) en Political Arithmetic (1676). 
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industrie als de belangrijkste sectoren voor economische groei. Colbert, als 
vertegenwoordiger van het mercantilisme deed als minister van Financiën onder 
Lodewijk XIV zijn best om de handel en de industrie ten koste van de landbouw te 
bevorderen en voor een positieve handelsbalans te zorgen. Een positieve 
handelsbalans betekende immers dat er meer geld in de economie binnenstroomt dan 
dat er uitstroomt. De verrijking van een land kon in de visie van de mercantilisten 
alleen ten koste van de welvaart van andere landen worden bereikt. De mercantilisten 
waren derhalve van mening dat internationale economische relaties alleen maar tot 
conflictuele relaties konden leiden. Zij waren dan ook over het algemeen 
protectionisten en voorstanders van overheidsregulering (Magnusson, 1994, p. 81). 
 
De positieve handelsbalans kwam volgens de mercantilisten tot uitdrukking in goud en 
zilver. De maatstaf voor de welvaart van een land was volgens hen de hoeveelheid 
goud en zilver die een land bezat. Hoe meer goud en zilver een land bezat des te 
welvarender een land was. Volgens de mercantilisten moest de import van goud en 
zilver worden gestimuleerd en de export ervan ontmoedigd.  
 
Daarnaast waren de mercantilisten aanhangers van een eenvoudige versie van de 
kwantiteits-theorie van het geld. De mercantilist Bodin betoogde bijvoorbeeld in zijn 
Résponses au paradoxes du sieur de Malestroict (1568) dat een toename van de 
geldhoeveelheid een stijging van de prijzen tot gevolg had. 
 
Het belang dat de mercantilisten aan een politieke macht hechtten en het legitimeren 
van een interventionistische staat werd aan het einde van de achttiende eeuw sterk 
bekritiseerd. Toch is de bijdrage van de mercantilisten aan de economische theorie 
daar niet minder om. De mercantilisten benadrukten als eersten het belang van de 
industrie en de handel voor de economie. Door de nadruk te leggen op een positieve 
handelsbalans en de onderlinge samenhang te erkennen tussen onder andere de 
monetaire massa, de externe vraag, het niveau van de prijzen, de rente en de 
werkgelegenheid waren de mercantilisten een van de eersten die de economie op een 
macroeconomisch niveau benaderden.  
 

4.1.1 Smith en diens verwerping van het mercantilisme 
Smith duidde de economische ideeën van het eind van de zeventiende eeuw aan als 
mercantilistisch systeem (Blaug, 1999, p. 13). Hij wijdt er een heel hoofdstuk aan in 
The Wealth of Nations.60 Net als de mercantilisten zocht Smith naar de oorzaken van 

                                                      
60 Zie Hoofdstuk I van Boek IV van The Wealth of Nations. 
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economische ontwikkeling. Hij kwam echter tot andere conclusies dan de 
mercantilisten en nam duidelijk afstand van de ideeën van de mercantilisten 
(Magnusson, 1994, p. 2). 
 
De aanhangers van het mercantilistische systeem waren volgens Smith voorstanders 
van het door de staat doen uitvoeren van economische hervormingen. Handelaren en 
industriëlen oefenden volgens Smith daardoor gemakkelijk invloed uit op de politiek. 
Er ontstond dan een politiek die in het belang was van de handelaren en industriëlen 
maar ten koste ging van het algemeen belang van de samenleving. Smith verzette zich 
derhalve met name tegen het idee van de mercantilisten dat het de overheid moet zijn 
die de economie in goede banen leidt. Volgens Smith was het de concurrentie en de 
marktwerking die voor een welvarende economie zorgde. Ook verschilde Smith van 
mening met de mercantilisten over wat de welvaart van een land bepaalt. De welvaart 
van een land was volgens hem niet afhankelijk van de hoeveelheid goud of zilver dat 
een land bezat, maar de omvang van de productie van een land was bepalend. De 
opvatting dat vrijhandel alleen voordeel heeft voor een partij en ten koste gaat van een 
andere partij bestrijdde Smith. Smith was van mening dat een ieder baat heeft bij de 
bevordering van vrijhandel. Vrijhandel leidde tot specialisatie waardoor uiteindelijk 
absolute kostenvoordelen vallen te behalen voor alle partijen. 
 
Smith zag in de ideeën van de mercantilisten het samenspannen van producenten 
tegen de consumenten. Zo schreef hij in The Wealth of Nations: 
 

“It cannot be very difficult to determine who have been the contrivers of this whole mercantile system ; not the 
consumers, we may believe, whose interest has been entirely neglected ; but the producers, whose interest has been so 
carefully attended to ; and among this latter class our merchants and manufacturers have been by far the principal 
architects.” (Smith, 1976, p. 661). 

 

4.1.2 Turgot en Gournay 
Terwijl Smith zich in The Wealth of Nations duidelijk distantiëert van de mercantilisten is 
Turgot iets genuanceerder. Turgot kwam door zijn leermeester Vincent de Gournay in 
aanraking met de ideeën en geschriften van de mercantilisten. Gournay gaf Turgot de 
opdracht om het boek van de mercantilist Josiah Tucker te vertalen (Poirier, 1999, p. 
67) (Schelle, 1971, p. 680).61 Turgot was dus goed bekend met de theorieën van de 
mercantilisten en de deels afwijkende ideeën van zijn leermeester Gournay. 
                                                      
61 Gournay zorgde ervoor dat een groot aantal Engelse werken omtrent de economie van onder andere de 
mercantilisten door hem of door zijn leerlingen onder wie Turgot, werd vertaald. Gournay vertaalde zelf A New 
Discourse of Trade (1694) van Josiah Child. Turgot vertaalde in 1755 Reflections on the expediency of a law for the 
nationalisation of foreign protestants; in two parts dat Tucker in 1751 schreef. De titel in het Frans was Question Importantes 

TURGOT & SMITH; EEn paaR apaRT

33



 44 

 
Voor Turgot was Gournay niet alleen een leermeester, maar ook een dierbare vriend. 
Turgot vergezelde in 1755 Gournay op rondreizen door het zuid-oosten van Frankrijk, 
la Vallée de la Loire en Bretagne (Cazes, 1970, p. 80). Gournay was in die jaren 
intendant de commerce na vijftien jaar koopman te zijn geweest. Intendant de commerce hield 
in dat Gournay namens de koning toezicht hield op de handel in bepaalde streken van 
Frankrijk.  
 
Gournay is moeilijk in te delen bij een bepaalde economische stroming. Hij was in 
principe voorstander van vrijhandel. Van hem was immers de leus laissez faire, laissez 
passer (Say, 1887, p. 40). Niettemin was hij er met de mercantilisten van overtuigd dat 
enige protectionistische maatregelen van voordeel waren voor een economie. In feite 
was Gournay voorstander van vrijhandel in een land zelf, maar niet wat betreft handel 
met andere landen. Alleen door middel van handelsbarrières kon, volgens Gournay, 
Frankrijk zijn economische achterstand op Engeland inhalen (Tsuda, 1993, p. xi). 
Turgot neemt later duidelijk afstand van deze protectionistische ideeën. Gournay 
hechtte echter in tegenstelling tot de mercantilisten belang aan de verdere 
ontwikkeling van de landbouwsector. Het bevorderen van de landbouw moest volgens 
Gournay de eerste zorg van de staat zijn (Say, 1887, p. 40).  
 

4.2 De fysiocratie 

 
Dupont de Nemours bedacht de naam fysiocratie om daarmee een stroming die rond 
1750 in Frankrijk ontstond te kenmerken. De fysiocraten noemden zich zelf ook wel 
les économistes. Behalve de hofarts van Lodewijk XV, Quesnay behoorden Mirabeau, 
Pierre Paul Le Mercier de La Rivière (1719-1792), l‟Abbé Baudeau (1730-1792) en 
Dupont de Nemours tot deze stroming.  
 
De fysiocratie ontstond onder het koningschap van Lodewijk XV in Frankrijk als een 
reactie op de mercantilistische politiek van Colbert. Ondanks de pogingen van Colbert 
om de handelsbalans van Frankrijk te herstellen en de handel en industrie te 
bevorderen was Frankrijk aan het begin van de achttiende eeuw in grote financiële 
problemen gekomen. In Engeland daarentegen vond inmiddels een landbouwrevolutie 
                                                                                                                                                   
sur le commerce à l'occasion des oppositions au dernier bill de naturalisation des protestants étrangers. Dit was het eerste werk van 
Turgot dat werd gepubliceerd (Hutchinson, 1988, p. 308). Turgot zou ook een ander werk (pamflet) van Tucker 
hebben vertaald over handels- oorlogen (Guerres des Commerces), dit schreef hij immers in een brief aan Tucker van 
12 september 1770. Deze vertaling is echter nooit gepubliceerd en het manuscript is evenmin teruggevonden (Daire 
& Dussard, 1844, p. 322, Tome I).  
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plaats die tot economische vooruitgang leidde (Robbins, 1998, p. 91). De fysiocraten 
waren ervan overtuigd dat Frankrijk economisch kon herstellen door zoals in 
Engeland de landbouw productiever te maken, het belastingssyteem te 
vereenvoudigen (l'impôt unique) en de handel in graan vrij te maken van de 
mercantilistische beperkingen. De fysiocraten meenden dat daarmee niet alleen een 
oplossing was te vinden voor de economische problemen maar ook voor sociale 
spanningen die op dat moment in Frankrijk heersten. Ze stelden hervormingen voor 
zonder de bestaande orde te verstoren (Cartelier, 1991, p. 13).  
 
In 1763 met de publicatie van Philosophie Rurale ou économie générale et politique de 
l‟agriculture (1763) van Mirabeau begon de glorietijd van de fysiocratische beweging 
(Thurlings, 1978, p. 136). In dit boek werden de ideeën van de fysiocraten 
weergegeven. Het lukte de fysiocraten vervolgens tot ongeveer 1770 om invloed uit te 
oefenen op de Franse politiek (Denis, 1990, p. 179). 
 
Een aantal tijdgenoten liet zich kritisch uit over de fysiocraten en hun leermeester 
Quesnay. Volgens Hume en Voltaire werd er te veel opgekeken tegen de hofarts en 
bestond er geen ruimte voor discussie of afwijkende meningen. Hume was van mening 
dat de fysiocraten een soort sekte vormden die moest worden vernietigd. De volgende 
passage uit een brief van Hume aan Morellet illustreert dit: 
 

“I see that in your prospects62, you take care not to disoblige your economists, by any declaration of your 
sentiments; in which I command your prudence. But I hope that in your work you thunder them, and crush them, 
and pound them and reduce them to dust and ashes! They are indeed the set of men the most chimerical and most 
arrogant that now exist, since the annihalation of the Sorbonne…” (Greig, 1932, p. 203). 63   

 
Voltaire schreef op zijn beurt een satirisch pamflet getiteld l‟Homme aux quarante écus 
(1768) over de ideeën van de fysiocraten inzake belastingen. De fysiocraten waren 
voorstanders van l‟ impôt unique.  
  

4.2.1 De grondbeginselen van de fysiocratie: L’ordre naturel, le produit net en le 
Tableau Économique. 
Een kenmerkend aspect van de fysiocratie is het principe van l‟ordre naturel (Adair, 
2003, p. 2). L'ordre naturel was volgens de fysiocraten de toestand waarin de 
samenleving zich bevindt als men de natuurwetten naleeft en er geen voorschriften of 
wetten zijn om de economie of samenleving in goede banen te leiden. Dit principe van 

                                                      
62 Morellet, A. (1769). Prospectus d‟un nouveau dictionnaire de Commerce. 
63 Brief van Hume aan Morellet, 10 juli 1769. 
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l‟ordre naturel had als gevolg dat privé-eigendom volgens de fysiocraten een vaststaand 
feit was. Privé-eigendom leidde vervolgens wel tot een verdeling van de samenleving 
in economische/sociale categorieën (Cartelier, 1991, p. 18). Zo was er volgens de 
fysiocraten een classe stérile, een classe des propriétaires en een classe productive. Elke klasse 
vervulde volgens hen een economische rol en de klassen zijn afhankelijk van elkaar. La 
classe des propriétaires (grondbezitters) en de souverein waren echter de spil van het 
economische leven. De overtuiging dat deze verschillende klassen afhankelijk van 
elkaar waren was de basis van het Tableau Économique dat Quesnay in 1758 ontwierp.64  
 
Niet alleen toont het Tableau Économique dat de verschillende groeperingen van de 
samenleving afhankelijk van elkaar zijn, maar ook benadrukt het het belang van de 
natuur en de landbouw. De fysiocraten gingen uit van het principe dat de rijkdom van 
een natie haar oorsprong vindt in de natuur en de landbouw (Blaug, 1999, p. 35). Het 
Tableau Économique geeft een schema van de economie gebaseerd op de landbouw. 
Deze landbouweconomie is voorgesteld als een kringloop, waarin door ruiltransacties 
de jaarlijkse opbrengst van de landbouw (het produit net) wordt verdeeld tussen 
consumptie en investering in nieuwe aanwas, zodat het proces het volgende jaar weer 
kan plaatsvinden. Het is het produit net dat de kringloop in het Tableau Économique op 
gang brengt. Het produit net zorgt ervoor dat zowel de classe stérile (arbeidersklasse) als 
de classe des propriétaires van een inkomen geniet. Het produit net brengt dus een 
kringloop op gang die Quesnay vervolgens vergeleek met de bloedsomloop in het 
menselijk lichaam.   
 

                                                      
64 Er volgden nog vele verschillende versies van de Tableau Économique. 
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De Tableau Économique geillustreerd. 
 
Volgens de fysiocraten waren het alleen investeringen in de landbouw die er toe 
deden. Investeringen in andere sectoren zoals in de industrie of handel hadden volgens 
hen geen zin aangezien deze geen uitwerking hebben op het uiteindelijke produit net. 
Hoe meer er geïnvesteerd wordt in de landbouw, des te groter het produit net en dus 
ook het nationaal inkomen. Het is de productiviteit van de landbouw die uiteindelijk 
bepalend is voor de groei van de industrie en de handel. De fysiocraten gingen uit van 
constante of zelfs toenemende meeropbrengsten van de landbouw. Ze hielden er geen 
rekening mee dat de landbouw op een gegeven moment niet meer kan produceren 
ongeacht de investeringen die worden gedaan. 
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Het idee van sparen en kapitaalaccumulatie ging tegen de fysiocratische denkbeelden 
in. Sparen verminderde volgens hen de hoeveelheid produit net dat in het Tableau 
circuleert en daarmee belemmerde het de verdere groei van het nationaal inkomen. 
Het Tableau vormde het fundament voor de ideeën van de fysiocraten. Het was een 
eerste aanzet om de werking van de economie op analytische wijze te beschrijven 
(Blaug, 1999, p. 33). De volgelingen van Quesnay beschouwden het Tableau van 
Quesnay als la perfection de la science.65 Smith citeert in The Wealth of Nations de volgende 
passage van de Marquis de Mirabeau uit Philosophie Rurale over het Tableau Économique:  
 

“There have been, since the world began [...] three great inventions which have principally given stability to 
political societies The first the invention of writing [...] The second is the invention of money [...] The third is the 
Oeconomical Table, the result of the other two, which complete them both by perfecting their object ; the great 
discovery of our age, but of which our posterity will reap the benefit.‟‟ (Smith, 1976, p. 679). 

 
Wat betreft de belastingen waren de fysiocraten voorstanders van het impôt unique. 
Alleen het produit net of te wel de opbrengst van de landbouw moest worden belast. 
Het produit net circuleerde volgens de fysiocraten overigens alleen optimaal in een 
economie onder omstandigheden van vrijhandel en onder toezicht van een verlicht 
despoot. Met een verlicht despoot bedoelden de fysiocraten een despoot die de 
beginselen van de Verlichting in acht nam.66 Dat wil zeggen de beginselen omtrent 
vrijheid van geloof en van meningsuiting. 
  
De fysiocraten werd later verweten dat ze teveel belang hechtten aan de 
landbouwsector en er een nogal eenvoudige benadering van l‟ordre naturel op nahielden. 
Toch moet het Tableau Économique en daarmee de analyse van de fysiocraten als een 
belangrijke doorbraak worden gezien. Door het Tableau Économique werd voor het eerst 
het economisch proces op een kwantitatieve en analytische manier weergegeven 
(Cartelier, 1991, p. 47). De fysiocraten waren de eersten die de economie en de 
onderlinge relaties tussen verschillende sectoren als één samenhangend, macro-
economisch geheel trachtten te analyseren (Robbins, 1998, p. 78). 
 

                                                      
65 Op zijn 60ste had Quesnay zijn ideeën over het economisch proces nog steeds niet vastgelegd op papier. Wel 
leverde hij tussen 1756 en 1757 een bijdrage aan de Encyclopédie met de artikelen fermiers en grains.  
66 Frederik II „de Grote‟ van Pruisen (1712-1786) werd door de fysiocraten als het voorbeeld gezien van een 
verlicht despoot.  

38

DE vOORGanGERS van TURGOT En SMITH



 49 

4.2.2 Turgot en l’esprit de secte 
Turgot wordt zelfs heden ten dage nog regelmatig geassocieerd met de fysiocraten en 
hun ideeën.67 Dit wekt geen verbazing aangezien Dupont de Nemours en de andere 
fysiocraten tijdgenoten en over het algemeen ook vrienden van Turgot waren. Turgot 
nam een aantal keren deel aan de fysiocratische bijeenkomsten die Quesnay 
organiseerde in de entresol van het kasteel van Versailles (Turgot, 1997, p. 390). 
Hume, een vriend van Turgot, verweet hem zelfs deel uit te maken van de fysiocraten.  
 
Turgot zag Quesnay als een van zijn leermeesters en hij onderging enige theoretische 
invloed van de fysiocraten, maar hij wilde absoluut niet als fysiocraat worden gezien en 
hij had duidelijk afwijkende denkbeelden (Robbins, 1998, p. 101), (Morilhat, 1988, p. 
123). 
 
Turgot distantieerde zich van bepaalde theorieën van de fysiocraten. Net als de 
fysiocraten onderkende Turgot dat een productieve landbouwsector van essentieel 
belang was voor economische ontwikkeling. Turgot zag echter wel, in tegenstelling tot 
de fysiocraten, dat de landbouwproductiviteit bij oplopende investeringen te maken 
krijgt met afnemende meeropbrengsten.68 De handel en de industrie zijn in de analyse 
van Turgot eveneens van belang en, in tegenstelling tot hetgeen de fysiocraten 
meenden, sectoren die naast de landbouw wel degelijk productief waren.   
 

4.2.3 De bewondering van Smith voor de hofarts Quesnay 
Smith was eigen met de ideeën van de fysiocraten en was met vele aanhangers van de 
fysiocratie bekend en zelfs bevriend. Tijdens zijn verblijf in Parijs in 1766 ontmoet 
Smith verscheidene keren de hofarts Quensay en net als Turgot woont hij diens 
bijeenkomsten bij in Versailles. De vader van de fysiocratie, Quesnay, maakte op 
Smith de grootste indruk. Smith was volgens Dugald Stewart zelfs bereid The Wealth of 
Nations aan Quesnay op te dragen. Stewart schreef immers dat: “If he [Smith] had not 
been prevented by Quesnay‟s death, Mr. Smith had once an intention (as he told me himself) to have 
inscribed to him his Wealth of Nations” (Stewart, 1811, p. 69). Uiteindelijk werd The Wealth 
of Nations niet aan Quesnay opgedragen, en dit kwam zeer waarschijnlijk doordat 
Quesnay twee jaar voor publicatie overleed. Smith spreekt in The Wealth of Nations over 
Quesnay als de “very ingenious and profound author of the tableau économique.” (Smith, 1976, 
p. 672). 

                                                      
67 De wijzigingen die Dupont de Nemours in de Réflexions aanbracht voordat deze in de Ephémérides werden 
gepubliceerd hebben ook bijgedragen aan het feit dat Turgot lange tijd als aanhanger van de fysiocratie werd gezien. 
Zie ook paragraaf 7.2. 
68 Zie Observations sur le mémoire de Saint-Péravy. 
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Smith beschrijft les économistes, zoals de fysiocraten zichzelf ook noemden, in The Wealth 
of Nations net als Hume als een sekte. In tegenstelling tot Hume blijkt Smith echter de 
negatieve connotatie van het begrip „sekte‟ enigszins af te zwakken. Smith schrijft: 
 

“The admiration of this whole sect for their master [Quesnay] who was himself a man of the greatest modesty 
and simplicity, is not inferior to that of any of the ancient philosophers or the founders of their respective 
systems.” (Smith, 1976, p. 679). 

 
Net als voor de mercantilisten wijdt Smith een heel hoofdstuk aan het beschrijven van 
de fysiocratische denkbeelden in de The Wealth of Nations.69 Hij beschrijft de fysiocratie 
als een agricultural system (vs. mercantile system). Smith uitte zich kritisch ten opzichte van 
de fysiocratie. Het voornaamste punt van kritiek van Smith was dat hij net als Turgot 
het niet eens was met de fysiocraten dat uitsluitend de landbouw productief was. De 
kritiek van Smith op de fysiocraten is overigens welwillender dan de kritiek die hij 
heeft op het mercantilistische systeem. Zo schrijft hij: 
 

“This system however, with all its imperfections is, perhaps, the nearest approximation to the truth that has yet 
been published upon the subject of political oeconomy, and is upon that account well worth the consideration of 
every man who wishes to examine with attention the principles of that very important science.” (Smith, 1976, p. 
678).  

 
Vervolgens geeft hij uitgebreid weer hoe het Tableau Économique functioneert en prijst 
hij Quensay voor deze uitvinding.  
 

4.3 Cantillon en zijn Essai sur la Nature du Commerce en Général 

 
Hume, Hutcheson en Quesnay waren, zoals eerder al aangegeven, de leermeersters 
van Smith. Voor Turgot waren dat Quesnay en Gournay. Daarnaast valt in zijn 
algemeenheid te stellen dat de invloed van de mercantilisten en de fysiocraten op de 
economische inzichten van Turgot en Smith van groot belang is geweest. 
 
Naast de mercantilisten en de fysiocraten is er een auteur die eveneens van betekenis is 
geweest voor Turgot en Smith. Het gaat om Cantillon en zijn boek Essai sur la Nature 
du Commerce en Général. 
 

                                                      
69 Zie Hoofdstuk IX van Boek IV van The Wealth of Nations. 
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Cantillon was van oorsprong een Ier die in 1716 in Parijs belandde waar hij zich als 
bankier vestigde. Tijdens de periode van 1719-172070 waarin flink werd gespeculeerd 
weet Cantillon zich zelf te verrijken. De manier waarop hij zijn geld in die periode 
verdiende zorgde voor nogal wat controverse. In 1720 verliet hij Parijs om zich in 
Londen en Amsterdam te vestigen. Hij overleed uiteindelijk in 1734 in Londen. 
 
In 1755, 21 jaar na zijn overlijden verscheen anoniem in het Frans, Essai sur la Nature 
du Commerce en Général, traduit de l‟anglais. Het boek werd, zo wordt vermeld, bij Fletcher 
Gyles in Londen uitgegeven. Onderzoek van Murphy wijst echter uit dat het boek in 
Parijs werd uitgegeven bij Guillin op de Quai des Augustins in Parijs (Murphy, 1986, 
p. 306).71 Over deze vertaling heerst vandaag de dag nog veel onduidelijkheid. Zo is 
het oorspronkelijke Engelse manuscript nooit teruggevonden en is het niet bekend wie 
de vertaler is geweest van de Essai.  
 
Met de publicatie van het werk van Cantillon ontstond er een keerpunt in het 
economische denken van het midden van de achttiende eeuw in Frankrijk, doordat de 
aandacht gevestigd werd op graanhandel en vrijhandel (Tribe, 1988, p. 121). In de 
fysiocratische kring werd het werk van Cantillon zeer gewaardeerd. De fysiocraten en 
vooral Mirabeau ontleenden veel aan het analytisch kader dat Cantillon in zijn Essai 
uiteenzette (Brewer, 1992, p. 11).72 Quesnay verwees zelfs naar een passage uit de Essai 
van Cantillon in zijn artikel Grains dat hij voor de Encyclopédie schreef (Jevons, 1881, p. 

                                                      
70 Frankrijk verkeerde aan het begin van de achttiende eeuw in een economische crisis. John Law (1671-1729) had 
de toenmalige koning Lodewijk XV van Frankrijk ervan overtuigd om een bank te openen die papiergeld zou 
uitgeven. Het papiergeld werd uitgegeven op basis van de te verwachten opbrengst van goud en zilver uit de mijnen 
van de Franse koloniën (voornamelijk in Amerika) (Thurlings, 1978, p. 47). Al snel ontstond er een grote vraag naar 
dit papiergeld waardoor de prijzen van onder andere vastgoed explosief stegen. Toen bekend werd dat er in feite 
minder goud en zilver verwacht werd uit de Franse koloniën, begon iedereen in paniek zijn bezittingen te verkopen. 
Cantillon wist nog vóórdat de paniek uitbrak van zijn bezittingen af te komen en wist zichzelf op die manier te 
verrijken.  
71 Er dient opgemerkt te worden dat bij de vertaling van Turgot van Questions importantes sur le commerce van Tucker 
eveneens wordt vermeld dat het in 1755 werd uitgegeven bij Fletcher Gyles. Net als de Essai werd deze vertaling 
ook, zoals Murphy bewijst, door Guillyn uitgegeven. Pierre André Guillyn had verscheidene boeken van studenten 
van Gournay vertaald en het is ook bekend dat Gournay de opdracht gaf aan Turgot om het werk van Tucker te 
vertalen. Dit doet dan ook vermoeden dat Gournay en zijn volgelingen zeer waarschijnlijk degene zijn geweest die 
ervoor zorgden dat de Essai werd vertaald in het Frans (Murphy, 1986, p. 307) (Cantillon, 1952, p. xxxii).  
 
72 Het manuscript van de Essai zou lange tijd in Frankrijk hebben gecirculeerd alvorens het in 1755 werd 
gepubliceerd (Brewer, 1992, p. 9). Mirabeau zou het manuscript lange tijd in zijn bezit hebben gehad (Cantillon, 
1952, p. xxxviii). In het boek van Mirabeau l‟Ami des Hommes ou Traité de la Population (1756) zijn impliciete 
verwijzingen naar Cantillons ideeën terug te vinden. L‟Ami des Hommes ou Traité de la Population wordt ook wel gezien 
als het commentaar van Mirabeau op L‟Essai van Cantillon (Tribe, 1988, p. 121).  
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354).73 Toch bleef het boek relatief onbekend. Morellet bevestigde dit in zijn Mémoires 
(Morellet, 1821, p. 37, Tome I). 

Cantillon en zijn Essai kregen pas hun welverdiende bekendheid aan het eind van de 
negentiende eeuw, dankzij Jevons.74  
 
De Essai is een opmerkelijk boek omdat Cantillon nog vóór de fysiocraten, en dus 
vóór Turgot en Smith, de economie beschreef als een samenhangend stelsel van 
economische relaties. Het boek is onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel is in 
feite een algemene introductie waarin de bron van de rijkdom wordt beschreven en de 
uiteenlopende maatschappelijke verhoudingen in dorpen en steden. In dit deel vindt 
men ook beschouwingen over het loonvormingsproces, de verhouding tussen natuur 
en arbeid, het belang van de landbouwsector, het gebruik van goud en zilver als geld 
en een theorie over bevolkingsgroei. Het tweede deel gaat over handel, geld en de rol 
van rente. Het derde deel gaat voornamelijk over buitenlandse handel, wisselkoersen 
en de rol van banken.  
 
Nog vóór de fysiocraten hetzelfde doen benadrukte Cantillon dat de landbouw de 
bron van alle rijkdom in een samenleving is.75 Ook vinden we bij Cantillon terug de 
notie van een natuurlijk evenwicht waar een markt naartoe neigt.76 Cantillon ontleent 
zijn bekendheid vooral aan de duidelijke omschrijving die hij geeft van de rol van de 
entrepreneur in de economie. Doordat de entrepreneur zich met arbitrage bezig houdt en 
risico neemt, heeft deze een stabiliserende functie op het economisch systeem, aldus 
Cantillon (Van Praag, 1996, p. 13). In hoofdstuk 6 wordt duidelijk dat de bijdrage van 
Cantillon aan de economische wetenschap niet alleen beperkt dient te worden tot de 
                                                      
73 Quesnay verwijst niet expliciet naar Cantillon en zijn Essai, maar hij citeert uit een passage van de Essai als volgt 
in zijn artikel Grains dat in de editie van november 1757 in de Encyclopédie verschijnt: “Un auteur a reconnu ces vérités 
fondamentales lorsqu‟il dit: “que l‟assemblage de plusieur riches propriétaires de terres qui résident dans un même lieu suffit pour former 
ce qu‟on appelle une ville, ou les marchands, les fabricants, les artisans, les ouvriers, les domestiques se rassemblent, à proportion des 
revenus que les propriétaires y dépensent…” Dit citaat komt overeen met wat Cantillon in de laatste paragraaf van 
hoofdstuk V van zijn Essai schrijft (Théré, Charles, Perrot, 2005, p. 185, Tome I) 
74 De Essai is lange tijd onbekend gebleven, totdat Jevons het herondekt eind negentiende eeuw. De reden hiervoor 
is onduidelijk. Een van de redenen kan zijn dat Cantillon in het begin van de achttiende eeuw niet bekend was als 
een wetenschapper maar eerder bekend was als bankier. Zie Jevons, W. S. (1881). Richard Cantillon and the 
Nationality of Political Economy, Contemporary Review, p. 330-360. 
75 Dit wil echter nog niet zeggen dat Cantillon als een fysiocraat beschouwd dient te worden. Zoals Brewer duidelijk 
stelt zijn er duidelijke aspecten in de Essai die Cantillon dichter brengen tot de ideeën van de mercantilisten dan de 
fysiocraten. Zo was Cantillon net als de mercantilisten voorstander van een positieve handelsbalans (Brewer, 1992, 
p. 12). 
76 Cantillon schrijft: “Nous avons fait voir dans le chapitre des changes que la règle constante en est le prix et le titre des espèces 
courantes des différents pays, marc pour marc, et once pour once: si une augmentation ou diminution de la valeur numéraire change pour 
quelque temps cette règle en France, ce n‟est que pendant un état de crise et de gêne dans le commerce, on revient toujours peu à peu à 
l‟intrensèque; on y vient nécessairement, dans le prix du marché autant que dans les changes avec l‟étranger.” (Cantillon, 1952, p. 
160). 
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omschrijving die hij geeft van de entrepreneur. Door teksten van Turgot en Smith te 
vergelijken wordt duidelijk dat Cantillon ook voor wat betreft andere ideeën een 
aanzienlijke invloed had.  
 
Turgot moet bekend zijn geweest met de Essai van Cantillon, aangezien hij in het bezit 
was van een exemplaar (Tsuda, 1974, p. 494). Morellet getuigde ervan in zijn Mémoires 
dat Gournay zijn volgelingen, onder wie Turgot, ertoe aanspoorde om het boek van 
Cantillon te lezen (Morellet, 1821, p. 37, Tome I). Turgot verwees overigens in geen 
enkele van zijn geschriften naar Cantillon. Opmerkelijk is, zoals Brewer stelt dat de 
toegankelijkheid en de stijl van de Essai en de Réflexions enigszins vergelijkbaar zijn 
(Brewer, 1992, p. 187).77  
 
Smith verwijst één keer expliciet naar Cantillon in The Wealth of Nations en het is 
bekend dat hij in het bezit was van een exemplaar van de Essai. 

                                                      
77 Zowel Turgot als Cantillon gebruiken directe taal en zijn kort en bondig bij het uiteenzetten van hun ideeën in 
respectievelijk de Réflexions en de Essai. 
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5 The Wealth of  Nations en de Réflexions  

 

5.1 Het ongekende succes van The Wealth of Nations  

 
Het is niet duidelijk wanneer Smith precies begon met het schrijven van The Wealth of 
Nations. Scott veronderstelt dat Smith in 1763 aan dit boek begon omdat hij in dat jaar 
het manuscript getiteld Of the nature and causes of public opulence schreef (Scott, 1965, p. 
321). Uit een brief van Smith aan Hume valt evenwel af te leiden dat Smith met het 
schrijven van The Wealth of Nations begon tijdens zijn verblijf in Toulouse. Hij schreef 
vanuit Toulouse op 5 juli 1764 immers aan Hume:  
 

“The Life which I led at Glasgow was a pleasurable, dissipated life in comparison of that which I lead here at 
Present. I have begun to write a book in order to pass away the time. You may believe I have very little to do.” 
(Mossner & Ross, 1987, p. 102).  

 
Morellet stelt in zijn Mémoires dat Smith tijdens zijn verblijf in Parijs met hem en 
Turgot sprak over zijn grand ouvrage dat hij aan het voorbereiden was (Morellet, 1821, 
p. 236).78 Hoe dan ook, het staat vast dat het schrijven van dit omvangrijke werk, dat 
uit vijf boeken bestaat, zeker tien jaar van het leven van Smith beheerste. 
 
The Wealth of Nations kende direct na zijn publicatie in 1776 een sensationeel succes. 
De ongekende waardering voor het boek van Smith wekte verbazing bij een aantal 
vrienden van Smith, onder wie zijn vriend Hume. Zo schreef Hume een maand na de 
publicatie van The Wealth of Nations aan Smith:  
 

“It was a Work of so much Expectation, by yourself, by your Friends, and by the Public, that I trembled for its 
Appearance; but am now much relieved. Not but the Reading of it necessarily requires so much Attention, and 
the Public is disposed to give so little, that I shall still doubt for some time of its being at first very popular; But it 
has Depth and Solidity and Acuteness, and is so much illustrated by curious Facts, that it must at last take the 
public Attention.” (Mossner & Ross, 1987, p. 186).79  

 

                                                      
78 Zie ook paragraaf 10.5 
79 Brief van Hume aan Adam Smith, Edinburgh, 1 april 1776. In deze brief geeft Hume aan dat hij het niet eens 
was met bepaalde uitgangspunten van Smith. Zie ook paragraaf 12.2.1  
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Critici, waaronder Hume vonden het boek te theoretisch en vanwege de vele 
economische en filosofische begrippen alleen toegankelijk voor een deskundige. Dat 
het werk van Smith direct een groot succes kende was overigens deels te danken aan 
de bestaande Franse literatuur van dat moment en de fysiocratie. Zo stelt Tribe 
terecht: 
 

“…Physiocracy did nevertheless play an important role in preparing the way for later alternative economic 
frameworks - the early reception of Smiths Wealth of Nations, for example, was conditioned by the prevailing 
awareness of French literature associated with Physiokratie.” (Tribe, 1988, p. 119). 

   
Smith maakte tijdens zijn leven vier herdrukken van zijn boek mee waarin hij 
wijzigingen en aanvullingen aanbracht.80 Na zijn dood volgden nog vele herdrukken. 
De verschillen tussen de tweede (1778) en derde editie (1784) zijn daarbij de meest in 
het oog springende. Smith voegde in de derde druk een hoofdstuk toe onder de titel: 
Additions and Corrections to the First and Second Editions of Dr. Adam Smith‟s Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations. In die druk voegde Smith aan bestaande 
hoofdstukken nieuwe passages toe en werd er voor het eerst een inhoudsopgave 
opgenomen. In de vierde editie (1786) informeerde Smith de lezer aan het begin in de 
Advertisement dat hij nauwelijks wijzigingen had aangebracht ten opzichte van de vorige 
editie. Tussen de vierde en vijfde editie (1789) waren er niet meer dan triviale 
verschillen, veelal bestaande uit de verbetering van drukfouten.81 
 

5.2 Les Réflexions voor twee Chinese studenten 

 
Réflexions sur la formation et la distribution des Richesses is in tegenstelling tot The Wealth of 
Nations min of meer toevallig ontstaan. Het werd door Turgot in november 1766 
geschreven naar aanleiding van het bezoek van twee Chinese studenten, Ko en Yang, 
die een studiereis in Frankrijk maakten (Landry-Deron, 2003, p. 26). Turgot had grote 
belangstelling voor China. Hij stelde daarom in 1765 een vragenlijst op die de twee 
studenten eenmaal teruggekeerd in China konden beantwoorden.82 Om de vragen 
begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor de Chinese studenten schreef Turgot zijn 
Réflexions. Op een beknopte en heldere manier trachtte Turgot aan te geven hoe 
volgens hem het nationale product (la richesse nationale) tot stand kwam en werd 

                                                      
80 In 1778, 1784, 1786 en 1789 
81 Het is Cannan die aan het begin van de twintigste eeuw een uitvoerige vergelijking maakte van alle edities van The 
Wealth of Nations. Zie Cannan, E. (1904). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Metheun & Co, 
Londen.  
82 In januari 1766 keerden de twee Chinese studenten terug naar Peking (Cordier, 1920, p. 158). 
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verdeeld. Turgot schreef acht jaar later aan zijn secretaris Antoine Bernard Caillard 
(1737-1807) dat de Réflexions niet voor het grote publiek waren geschreven:  
 

“…ce morceau n‟a point été écrit pour le public; que ce n‟était qu‟une simple lettre servant de préambule à des 
questions sur la constitution économique de la Chine adressées à deux Chinois, auxquels on se proposait de 
donner des notions générales pour les mettre en état de répondre à ces questions.” (Daire & Dussard, 1844, p. 
833, Tome II).83  

 
Uit een brief aan Dupont de Nemours valt overigens op te maken dat Turgot ooit het 
voornemen had om van zijn Réflexions een echt boekwerk te maken: 
 

“De plus je veux vous faire valoir tous mes sacrifices ; je n‟ai pas renoncé à faire un jour de ce morceau quelque 
chose de passable.” (Schelle, 1922, p. 73, Tome III). 

 
Tegen deze achtergrond werden de Réflexions geschreven, een opusculum met honderd 
en één paragrafen, waarvan iedere paragraaf begint met een stelling. Vervolgens wordt 
elke stelling uitgewerkt.  
 
De Réflexions schreef Turgot in november 1766 maar werden voor het eerst drie jaar 
later gepubliceerd in het fysiocratische tijdschrift, Ephémérides du Citoyen. Dupont de 
Nemours, hoofdredacteur van de Ephémérides verzocht Turgot om een artikel te 
schrijven voor dit maandelijkse tijdschrift. Turgot gaf hem de Réflexions naar aanleiding 
van dit verzoek, een manuscript waar hij zelf niet tevreden over was.84 Het stuk 
verscheen in de vorm van een artikel in de Ephémérides onder het pseudoniem „Mr. X‟ 
in de edities van november en december 1769 en januari 1770.85 Het verschijnen in de 
Ephémérides zorgde ervoor dat de Réflexions iets meer bekendheid kregen, maar gelet op 
de geringe oplage van de Ephémérides bleef de bekendheid tot een select gezelschap 
beperkt. 
 
Les Ephémérides du Citoyen (1765-1772) 

                                                      
83 Brief van Turgot aan Caillard, 5 mei 1774. Turgot liet Caillard weten in deze brief dat hij zich vereerd voelde dat 
iemand zijn Réflexions wilde vertalen in het Duits, maar dat de vertaling dan wel voorzien moest worden van een 
Avertisement waarin uitgelegd werd dat hij dit stuk niet voor het grote publiek had geschreven. Een Duitse vertaling 
van de Réflexions verscheen in 1775. Mauvillon was de vertaler (Tribe, 1988, p. 127). 
84 Brief van Turgot aan Dupont de Nemours, Limoges, 1 december 1769: “Voici mon cher Dupont de Nemours le 
morceau sur les richesses que je vous ai promis; il n'est pas bon, mais il est long, quoique trop court. Il remplira beaucoup de papier et 
c'est ce qu'il vous faut. Il contient 101 paragraphes, nombre consacré, comme 1001, pour ces sorte de choses […] Si vous m'en croyez, 
vous commencerez tout de suite à faire imprimer mon morceau pour le journal en novembre, ou si celui-ci était commencé, pour celui de 
décembre, cela vous avancerait tout de suite de la moitié d'un journal, car je suis épouvanté de votre retard qui est près de quatre mois.” 
(Schelle, 1922, p. 73, Tome III). 
85 Deze edities verschenen in werkelijkheid zeer waarschijnlijk een aantal maanden later. Zie voorgaande voetnoot. 
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Het tijdschrift Ephémérides werd opgericht door l‟Abbé Baudeau (1730-1792) in 1765. 
Het doel van dit blad was om de fysiocratische ideeën te verspreiden. De volledige titel 
was: Ephémérides du citoyen ou bibliothèque raisonnée des sciences morales et politiques. 
 
Vanaf januari 1767 tot maart 1772 werd de periodiek één keer per maand 
gepubliceerd. In het totaal verschenen 69 edities. In 1768 worden er 400 exemplaren 
gedrukt en telt de periodiek 160 abonnees. In 1769 volgt Dupont de Nemours, l‟Abbé 
Baudeau op als hoofdredacteur. Dat jaar stijgt de oplage naar 500 exemplaren. Bekend 
is dat de auteurs die regelmatig een bijdrage leverden aan de Ephémérides met de 
volgende letters hun artikelen ondertekenden. Quesnay, ondertekende met de letter A 
of Alpha, Mirabeau met B, Turgot met C, Dupont de Nemours met H, Baudeau met 
L of B, Pierre-Joseph-André Roubaud (1730-1792) met G of R en Jean François de 
Vauvilliers (1737-1801) met Y (Schelle, 1914, p. 105).86  
 
Dupont de Nemours bracht als hoofdredacteur wijzigingen in de oorspronkelijke tekst 
van Turgot aan alvorens deze te publiceren in de Ephémérides.87 Turgot was zeer 
verontwaardigd over deze ingreep van Dupont de Nemours, waar Dupont de 
Nemours geen toestemming aan Turgot voor had gevraagd. Turgot schreef aan 
Dupont de Nemours: 
 

“ ...Sans cela, je vous gronderais beaucoup, car vous m'avez fait une vraie peine en changeant quelques endroits de 
mon ouvrage, et surtout en y ajoutant des choses qui ne sont ni dans mon ton, ni dans ma façon de penser.” 
(Schelle, 1914, p. 373).88 

 
Dupont bracht, als aanhanger van de fysiocraten, deze wijzigingen zeer waarschijnlijk 
aan om de Réflexions meer in overeenstemming te brengen met de fysiocratische ideeën 
(Groenewegen, 1977, p. xx). 
 
In 1770 werden de Réflexions in opdracht van Turgot door Dupont de Nemours in 
boekvorm in een oplage van honderd à hondervijftig exemplaren gedrukt.89 Deze 
versie van de Réflexions, gebaseerd op het oorspronkelijke manuscript van november 

                                                      
86 Zie ook Sgard, J (1991). Dictionnaire des journaux (1600-1789), Paris Universitas, voor een uitvoerige beschrijving 
van de periodieken die in die tijd verschenen. 
87 In paragraaf 7.2 worden de wijzigingen en toevoegingen die Dupont de Nemours in Réflexions aan bracht nader 
toegelicht. De versie van de Réflexions zoals die in de Ephémérides verscheen bevat honderd paragrafen. De 
oorspronkelijke tekst bevatte honderd en één paragrafen. 
88 Brief van Turgot aan Dupont de Nemours, Limoges 2 februari 1770. Turgot ontving de Ephémérides waarin de 
Réflexions waren gepubliceerd later (Groenewegen, 1977, p. xix). 
89 Turgot had dit verzoek bij Dupont al ingediend ten tijde dat de Réflexions in de Ephémérides verschenen. Brief van 
Turgot aan Dupont de Nemours, Limoges 2 december 1769: “Faites moi le plaisir d‟en faire tirer à part un cent ou un cent 
et demi que je payerai pour pouvoir en donner à mes amis.” (Schelle, 1922, p. 73, Tome III). 
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1766, is ook wel bekend als de tirage-à-part. 90 Er zijn drie exemplaren van deze druk 
bewaard gebleven, waarvan twee deel uitmaken van de Bibliothèque Nationale in Parijs.91 
De versie van de Réflexions met de wijzigingen van Dupont de Nemours, zoals deze 
destijds in de Ephémérides en later in Oeuvres de Turgot (1808) van Dupont is 
gepubliceerd is lange tijd en met name gedurende de negentiende eeuw ten onrechte 
als de originele versie gezien.92 
 

5.3 De didactische en theoretische aanpak van Turgot en Smith  

 
De centrale thema‟s van de Réflexions en The Wealth of Nations zijn vergelijkbaar 
aangezien productie, verdeling en economische ontwikkeling in beide publicaties 
centraal staan. Wat betreft de didactische en theoretische aanpak van Turgot en Smith 
valt echter op dat er enige verschillen zijn te constateren. Deze verschillen worden 
hierna nader uiteengezet.  
 
The Wealth of Nations is een omvangrijk werk dat uit vijf boeken bestaat. Boek I, Of the 
Causes of Improvement in the productive powers of labour and of the order according to which its 
produce is naturally distributed among the different ranks of people en Boek II Of the Nature, 
Accumulation and Employment of Stock zijn zuiver theoretisch in tegenstelling tot de 
overige drie boeken. In deze eerste twee boeken wordt onder meer het proces van de 
arbeidsverdeling en de totstandkoming van salarissen uiteengezet en vindt men een 
theorie over geld, waarde en prijzen. Boek III, Of the different progress of Opulences in 
different Nations, geeft een zeer gedetailleerde beschrijving van de economische 
geschiedenis in verschillende landen. In Boek IV, Of systems of political economy en Boek 
V, Of the revenue of the Sovereign or Commonwealth, beschrijft Smith de verschillende 

                                                      
90 Het is niet duidelijk hoeveel exemplaren er van de tirage-à-part uiteindelijk zijn gedrukt (Groenewegen, 1977, p. 
xx). De tirage-à-part bevat net als de oorspronkelijke tekst van november 1766 honderd en één paragrafen. 
91 Het derde teruggevonden exemplaar van de tirage-à-part is te vinden in de Seligman Collection, Butler Library, 
Colombia University, New York (Groenewegen, 1977, p. xi). 
92 Dit is een verklaring waarom bijvoorbeeld Karl Marx (1818-1883) Turgot als een aanhanger van de fysiocratie 
beschouwde (Romani, 2003, p. 11). Marx was in het bezit van een versie van Réflexions, zoals deze in de Ephémerides 
verscheen. Ook Daire en Dussard publiceerden aan het eind van de negentiende eeuw de versie van Réflexions met 
de wijzigingen van Dupont de Nemours. In de bibliografie van Schumpeters, History of Economic Analysis, zien we 
dat de auteur eveneens naar een door Dupont de Nemours gepubliceerde versie van de Réflexions verwijst. Pas in 
1889 zorgde Schelle weer voor een publicatie van de Réflexions gebaseerd op de tirage-à-part (Schelle, 1909, p. 6). In 
het artikel: Pourquoi Les Réflexions de Turgot sur la formation et la distribution des richesses ne sont-elles pas 
exactement connues? Journal des Economistes de Juillet 1888, beschrijft Schelle de gevolgen van deze wijzigingen door 
Dupont de Nemours voor latere uitgaven van de Réflexions en de verwarring die deze wijzigingen hebben 
veroorzaakt.  
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economische politieke stromingen die in die tijd bestonden inclusief een verhandeling 
over de overheidsfinanciën.93 
 
De theorieën en ideeën die Smith uiteenzet in zijn Wealth of Nations worden 
ondersteund door vele statistische en historische gegevens. Deze benaderingswijze 
waarbij historische en statistische beschouwingen als illustratiemateriaal dienen voor 
het uiteenzetten van zijn ideeën is kenmerkend voor The Wealth of Nations (Thurlings, 
1978, p. 255). Daarnaast valt op dat Smith veelvuldig naar andere auteurs en hun 
boeken verwijst. Verondersteld mag worden dat Smiths feitelijke kennis als ook de 
invloed van zijn omgeving hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van zijn ideeën. 
Hutchinson bevestigt dit door te stellen:  

 
“In fact, in The Wealth of Nations „abstract reasonings‟ are mostly kept on a very tight rein.[…] When Smith 
wanted to use a simple case for its illustrative value he seldom invented an abstraction. He sought to go back in 
history and find a factual illustration in a simpler kind of economy, such as the hand-to-mouth hunting and 
fishing economy which is so frequently referred to from the first page onwards in The Wealth of Nations.” 
(Hutchinson, 1988, p. 357).  

 
The Wealth of Nations is daarmee meer dan alleen een economisch boek. Het is een 
boek dat is voorzien van vele historische gegevens en waarin een duidelijk en volledig 
beeld wordt gegeven van hoe de samenleving er in de achttiende eeuw uit zag.  
 
Mede gelet op de omvang van The Wealth of Nations staan de ideeën die Smith uiteenzet 
nogal eens open voor interpretatieverschillen. Het gebruik van Smith van termen zoals 
perhaps en generally draagt hier aan bij. Wat betreft consistentie in het werk kunnen ook 
enige kanttekeningen worden geplaatst. Zo stelt Thurlings terecht:  
 

“Zijn [Smith] werk is ontstaan uit een aantal aanzetten die nooit geheel zijn versmolten geraakt. De innerlijke 
consistentie laat dan ook nogal eens te wensen over […] De tekortkomingen op het stuk van innerlijke 
„consistency‟ houden verband met het karakter van Smith‟s betoogtrant. Die is niet bondig en exakt, maar 
wijdlopig en vaak weinig nauwgezet. Geen wonder dat de samenhang der onderscheiden boeken niet onmiddellijk 
aanspreekt.” (Thurlings, 1978, p. 254).  

 
Hieraan voegt Peil eveneens terecht toe:  
 

“Zijn betoog [van Smith] is bovendien, door de veelal normatieve en praktische orientatie, zelden van zuiver 
wetenschappelijke aard.” (Peil, 1995, p. 42).  

 

                                                      
93 Boek IV en V vormen meer dan de helft van het gehele boekwerk van The Wealth of Nations. 
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Ten slotte bracht Smith in de eerste vier herdrukken de nodige wijzigingen en 
aanvullingen aan waardoor soms moeilijk te achterhalen is wat de daadwerkelijke 
mening van Smith was met betrekking tot bepaalde vraagstukken (Viner, 1991, p. 257). 
 
De Réflexions is in tegenstelling tot The Wealth of Nations een puur theoretisch analytisch 
werk. Het is bondig geschreven en niet gerangschikt in hoofdstukken, maar bevat 
zoals hiervoor al aangegeven in zijn oorspronkelijke versie honderd en één paragrafen 
elk voorzien van een stelling.94 In de Réflexions worden de ideeën van Turgot amper 
geïllustreerd door feitelijke gegevens en zijn er geen verwijzingen naar andere auteurs 
en hun boeken.95 
 
Kenmerkend voor de Réflexions is de helderheid waarmee Turgot zijn ideeën uiteenzet 
of zoals Schumpeter stelt:  
 

“ ...it is not necessary to impute to Turgot anything he did not actually say or to credit him with any implications 
of what he did say that he may possibly not have seen himself. He actually delivered the goods.” (Schumpeter, 
1981, p. 238).  

 
De helderheid van de Réflexions komt tot uitdrukking doordat Turgot verscheidene 
keren in de Réflexions een aantal paragrafen gebruikt om een tussentijdse samenvatting 
van zijn ideeën te geven.96 Ook het gebruik van het numerair opsommen zorgt ervoor 
dat de Réflexions voor de lezer gemakkelijk te lezen en te begrijpen is.97   
 
Het uiteenzetten van de centrale thema‟s productie, verdeling en economische 
ontwikkeling in de Réflexions gebeurt op een systematische wijze aangezien Turgot een 
evolutionaire benadering gebruikte. Dat wil zeggen hij begon met het beschrijven van 
de meest primitieve vorm van samenleving en ging van daar naar een meer 
geëvolueerde samenleving en gaf aan wat voor gevolgen dit had. Zo is in de primitieve 
vorm de samenleving onderverdeeld op basis van diegene die grond bezitten en 
anderen die uitsluitend over hun vermogen tot het verrichten van arbeid beschikken. 

                                                      
94 Verschillende auteurs, onder andere Vigreux (1947), Groenewegen (1969), Schumpeter (1981) en Morilhat (1988) 
hebben onderzocht hoe de opbouw van de Réflexions volgens hen omschreven kan worden. Voor al deze indelingen 
van de Réflexions door deze auteurs valt iets te zeggen, maar het lijkt beter te accepteren dat Turgot op een 
onbewuste dan wel intiuitieve manier tot een onderverdeling is gekomen van zijn Réflexions als gevolg van zijn 
evolutionaire benadering. 
95 Impliciet verwijst Turgot wel naar de Tableau Économique van Quesnay (zie ook paragraaf 6.7). 
96 Zie bijvoorbeeld paragraaf XXVIII Récapitulation des différentes manières de faire valoir les terres en paragraaf LXXXII 
Récapitulation des cinq différentes manières d‟employer les capitaux.  
97 Zie bijvoorbeeld de volgende reeks paragrafen: paragraaf XX: Première manière: culture par des hommes salariés, 
paragraaf XXI: Seconde manière: culture par esclaves, paragraaf XXIII: L‟esclavage de la glèbe succède a l‟esclavage proprement dit, 
paragraaf XXV: Quatrième manière: colonage partiaire en paragraaf XXVI: Cinquième manière: Fermage ou louage des Terres.  
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Als gevolg van de invoering van geld waardoor een monetaire ruilwaarde wordt 
geïntroduceerd kan er worden gehandeld en onstaat er een verdere verdeling van de 
samenleving. Vervolgens wordt de verdeling van de samenleving gebaseerd op 
kapitaalaccumulatie en het gebruik van kapitaal. Via deze evolutionaire benadering zet 
Turgot op een systematische wijze een raamwerk uiteen over de economie.  
 
Turgot koos ervoor om op een puur theoretische wijze de centrale thema‟s van de 
Réflexions uiteen te zetten. Hij gebruikte in tegenstelling tot Smith geen feitelijke 
voorbeelden dan wel verwijzingen naar andere auteurs om ondersteuning te vinden 
voor zijn ideeën. Turgot is abstracter dan Smith. De feitelijke kennis van Smith was 
waarschijnlijk vele malen groter dan die van Turgot. In ieder geval komt die kennis 
veel meer tot uitdrukking dan bij Turgot. Bij dat alles dient niet te worden vergeten dat 
Turgot toen hij de Réflexions schreef nauwelijks een beeld had van wat zich in 
Engeland afspeelde en leefde in Frankrijk waar van een industriële revolutie nog geen 
sprake was. Smith daarentegen voltooide zijn werk negen jaar na Turgot in een 
Engeland waar de industriële revolutie was begonnen.  
 
De intiuitive benadering van Turgot welke zonder een specifieke indeling te maken de 
economie beschrijft leidt toch of misschien wel daardoor tot een beschrijving van de 
economie als een samenhangend stelsel van economische relaties. Bij Smith ziet men 
door de separate behandeling van bepaalde aspecten van de economie en wellicht ook 
door diens wijdlopigheid die samenhang veel minder. 
 
Gelet op de overeenkomsten die in het volgende hoofdstuk aan de orde komen kan 
worden betoogd dat Turgot in de Réflexions een economisch raamwerk neerzette dat 
Smith vervolgens aan de werkelijkheid toetste in zijn Wealth of Nations.  
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6 De tekstuele overeenkomsten tussen The Wealth of Nations en 
de Réflexions  

 
Vele onderzoekers, zoals Dupont de Nemours in 1808, Rogers in 188098, Feilbogen in 
189299, Cannan in 1937100, Lundberg in 1964101, Stark in 1968102, Groenwegen in 
1969103 en Gallais-Hamonno in 1982104 vergeleken in de loop van de tijd The Wealth of 
Nations en de Réflexions.105 Een aantal van deze auteurs zoals Dupont de Nemours en 
Cannan maakten een vergelijking waarbij zij de theorieën van beide schrijvers 
vergeleken. Andere auteurs zoals Rogers en Groenewegen verrichtten een meer 
tekstuele vergelijking.  
 
Hierna wordt de nadruk gelegd op een zestiental tekstuele overeenkomsten tussen de 
twee publicaties.106 Deze keuze is ingegeven door de opvatting dat wanneer men 
probeert vast te stellen of Smith de Réflexions raadpleegde en gebruikte als bron voor 
zijn verhandelingen over de economie een tekstuele vergelijking nuttiger is dan een 
meer globale inhoudelijke vergelijking. 
 
Onderstaand onderzoek inzake de tekstuele overeenkomsten tussen The Wealth of 
Nations en de Réflexions onderscheidt zich in twee opzichten van eerdere vergelijkbare 
onderzoeken. Allereerst doordat er meer voorbeelden van tekstuele overeenkomsten 
tussen de Réflexions en The Wealth of Nations worden gepresenteerd.107 Daarbij dient 
men in acht te nemen dat in onderhavige studie tekstuele overeenkomsten niet per 

                                                      
98 Rogers, T. (1880). An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Second edition, Clarendon Press, 
Oxford 
99 Feilbogen, S. (1892). Smith und Turgot: Ein beitrag zur Geschichte und Theorie der Nationalokonomie, Wien. 
100 Smith, A. (1937). An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, introduction by Cannan, E. Modern 
Library Edition, New York. 
101 Lundberg, I.C. (1964). Turgot‟s unknown Translator, Nijhoff, The Hague. 
102 Stark, D. (1968). Die beziehungen zwischen A.R.J. Turgot und Adam Smith, G. Krebs, Basel. 
103 Groenewegen, P. (1969). Turgot and Adam Smith, Scottish Journal of Political Economy, November 1969, pp. 271-
87. 
104 Gallais-Hamonno, J. (1982). Langage, langue et discours économiques, Recherches Linguistiques, Etudes Publiées par 
le Centre d'Analyse Syntaxique de L'Université de Metz. 
105 Campbell en Skinner verwijzen in hun editie van The Wealth of Nations uit 1976 ook naar een aantal 
overeenkomsten tussen The Wealth of Nations en de Réflexions.  
106Naast de zestien passages die hierna worden besproken zijn er mogelijk meer overeenkomsten aan te wijzen 
tussen beiden werken. Bestudering van deze zestien passages is echter voldoende om de conclusie te rechtvaardigen 
dat Smith de Réflexions raadpleegde bij het schrijven van The Wealth of Nations.  
107 Groenewegen beperkt zich in zijn artikel Turgot and Adam Smith (1969) tot vijf tekstuele overeenkomsten. Rogers 
(1880) vergelijkt negen passages tussen The Wealth of Nations en de Réflexions.  
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defnitie letterlijke overeenkomsten (vertalingen) zijn, evengoed kan het om een zeer 
overeenkomstige gedachtegang gaan.  
 
Onderstaand onderzoek onderscheidt zich vervolgens van andere onderzoeken 
doordat er wordt gekeken of de overeenkomsten tussen Turgot en Smith worden 
verklaard door de invloed van Cantillon en zijn Essai sur la Nature du Commerce en 
Général op beide auteurs. Overigens betekent een eventuele invloed van Cantillon nog 
niet dat een dergelijke passage bij Smith niet ook door Turgot is geïnspireerd. 
 
De reden waarom er zo een vooraanstaande rol wordt gegeven aan de invloed van 
Cantillon is in paragraaf 4.3 aan de orde geweest. Cantillon had met zijn Essai nog 
vóór de fysiocraten, en dus ook vóór Turgot en Smith, de economie als een 
samenhangend stelsel van economische relaties weten te beschrijven en het staat vast 
dat zowel Turgot als Smith in het bezit waren van een exemplaar van de Essai.  
 

6.1 Het belang van privé-eigendom voor de vooruitgang van de samenleving 

 
Turgot en Smith hechten beiden groot belang aan de bescherming van privé-
eigendom. Dit is volgens hen een voorwaarde voor een samenleving om te evolueren. 
De rol van de overheid is daarbij van essentieel belang.  
 
In paragraaf IX van de Réflexions schrijft Turgot:  
 

“Jusqu‟à ce que les sociétés aient été affermies et que la force publique, ou la loi devenue supérieure à la force 
particulière, ait pu garantir à chacun la possession tranquille de sa propriété contre toute 
invasion étrangère, on ne pouvait conserver la propriété d‟un champ que comme on l‟avait acquise et en 
continuant de le cultiver.” (Turgot, 1997, p.162, paragraaf IX, Ephémérides paragraaf IX). 108  

 
Smith stelt eveneens:  
 

                                                      
108 Het oorspronkelijke werk van november 1766 bestaat uit honderd en één paragrafen. Turgot verzocht Dupont 
de Nemours voor publicatie in de Ephémérides om één paragraaf te verwijderen (Lundberg, 1964, p. 16). Het totaal 
aantal paragrafen in de Réflexions zoals het in de Ephémérides verscheen was dan ook honderd. De tirage-à-part geeft 
de oorspronkelijke tekst van Turgot weer en telt derhalve honderd en één paragrafen. Hierna wordt naar de 
oorspronkelijke tekst van Turgot verwezen zoals Schelle deze in Oeuvres de Turgot et documents le concernant (5 delen 
1913-1923) liet publiceren en later in 1997 door Ravix en Romani opnieuw is uitgegeven. De uitgave van Schelle 
bevat honderd paragrafen en is gebaseerd op de oorspronkelijke tekst van november 1766 dus zonder de 
wijzigingen van Dupont de Nemours. Schelle heeft in zijn weergave van de Réflexions ervoor gekozen om de 
paragraaf, die Turgot Dupont de Nemours had verzocht te verwijderen weg te laten. Ook de heruitgave bevat deze 
honderd paragrafen. 
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“Wherever there is great property, there is great inequality [...]The affluence of the rich excites the indignation of 
the poor, who are often driven by want, and prompted by envy, to invade his possessions. It is only under the 
shelter of the civil magistrate that the owner of that valuable property, which is acquired by the 
labour of many years, or perhaps of many successive generations, can sleep a single night in security. He 
is at all times surrounded by unknown enemies, whom, though he never provoked, he can never appease, and from 
whose injustice he can be protected only by the powerful arm of the civil magistrate continually held up to chastise 
it. The acquisition of valuable and extensive property, therefore, necessarily requires the establishement of civil 
government…” (Smith, 1976, p. 710).  

 
Wat betreft deze overeenkomst valt op dat de gekozen bewoording niet identiek is, 
maar toch ziet men enige gelijkenissen zoals la force publique versus the civil 
magistrate/government, propriété versus property, invasion étrangère versus unknown ennemies. 
Ook de gedachte la possession tranquille toont een mate van gelijkenis met de gedachte 
van Smith voor wat betreft sleep a single night in security. Hoewel er geen sprake is van 
een letterlijke vertaling, valt de overeenkomst tussen de auteurs omtrent het principe 
van privé eigendom als motor voor de dynamiek van de sameleving en de rol van de 
de overheid daarin op.  
 
Cantillon schrijft hierover in zijn Essai:  
 

“Cependant si on suppose que les terres n‟appartiennent à personne en particulier, il n‟est pas facile de concevoir 
qu‟on y puisse former une société d‟hommes….il faudrait toujours revenir à une règle pour en fixer la 
propriété, pour y pouvoir établir une société d’hommes, soit que la force ou la police 
décidât de cette règle.” (Cantillon, 1952, p. 4). 

 
Het valt op dat de voorganger van Turgot en Smith, Cantillon, preciezer en 
systematischer is in zijn beschrijving van het principe dat privé-eigendom een 
voorwaarde is voor de verdere ontwikkeling van de samenleving en dat de overheid 
daarbij een vooraanstaande rol speelt.  
 
Deze overeenkomst tussen de Réflexions en The Wealth of Nations geldt is derhalve zeer 
waarschijnlijk toe te schrijven aan de invloed van Cantillon op beide auteurs. 
 

6.2 Ongelijkheid in de samenleving 

 
Voor Turgot is de ongelijkheid in de verdeling van eigendom en daarmee in de 
samenleving een gegeven. Naarmate een samenleving zich ontwikkelt wordt deze 
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ongelijkheid alleen maar groter. Deze ongelijkheid is volgens Turgot een natuurlijk 
gegeven en een onvermijdbare voorwaarde voor vooruitgang (Batbie, 1866, p. 163).109   
 
Ook Smith erkent dat in een geavanceerde maatschappij er verschillen zijn en er een 
ongelijke verdeling ontstaat van het eigendom.110 Smith spreekt in Boek V over 
subordonation, of te wel ondergeschiktheid in een samenleving. Voor Smith is net als 
Turgot ongelijkheid in een geavanceerde maatschappij een natuurlijk gegeven. Zowel 
in The Wealth of Nations als in de Réflexions worden vier redenen gegeven die ten 
grondslag liggen aan deze ongelijkheid. De mate van overeenkomst is opvallend. 
Daarbij moet overigens wel worden opgemerkt dat Turgot zich beperkt tot een 
ongelijke samenleving als gevolg van een ongelijke verdeling van de grond. 
 
Turgot betitelt paragraaf XII van de Réflexions: “Inégalité dans le partage des propriétés : 
causes qui la rendent inévitable” en somt de vier redenen als volgt op : 
 

“Un homme plus fort, plus laborieux, plus inquiet de l’avenir, en prit d‟avantage qu‟un homme d‟un 
caractère opposé [...] c‟était déjà une première inégalité. 
Tous les terrains ne sont pas également fertiles; deux hommes, avec la même étendue de terrain et le même travail, 
peuvent en tirer un produit fort différent: seconde source d‟inégalité.  
Les propriétés, en passant des pères aux enfants, se partagent en portions plus ou moins petites, suivant que les 
familles sont plus ou moins nombreuses.; à mesure que les générations se succèdent, tantôt les héritages se 
subdivisent encore, tantôt ils se réunissent de nouveau par l‟extinction des branches: troisième source d‟inégalité.  
Le contraste de l’intelligence, de l‟activité et surtout de l‟économie des uns avec l‟indolence, l‟inaction et la 
dissipation des autres, fut un quatrième principe d‟inégalité et le plus puissant de tous.” (Turgot, 1997, p. 
163). 

 
Smith geeft eveneens vier oorzaken die ten grondslag liggen aan de ongelijkheid in een 
samenleving. Zo stelt hij:  
 

“The causes or circumstances which naturally introduce subordination, or which naturally, and antecedent to any 
civil institution, give some men some superiority over the greater part of their brethren, seem to be four in number. 
The first of those causes or circumstances is the superiority of personal qualifications, of strength, beauty and 
agility of body; of wisdom, and virtue, of prudence, justice, fortitude, and moderation of mind [...] The 
second of those causes or circumstances is the superiority of age [...] In the most opulent and civilized nations, 
age regulates rank among those who are in every other respect equal, and among whom, therefore, there is nothing 
else to regulate it. Among brothers and among sisters, the eldest always take place; and in the succession of the 
paternal estate every thing which cannot be divided, but must go entire to one person, such as a title of honour, is 

                                                      
109 "Inégalité dans le partage des propriétés: causes qui la rendent inévitable." (Turgot, 1997, p. 163, paragraaf XII, Ephémérides 
paragraaf XII). 
110 “Civil government supposes a certain subordination. But as the necessity of civil government gradually grows up with the acquisition 
of valuable property, so the principal causes which naturally introduce subordination gradually grow up with the growth of that valuable 
property.” (Smith, 1976, p. 710). 
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in most cases given to the eldest [...] The third of those causes is the superiority of fortune [...] The authority of 
fortune, however, is very great even in an opulent and civilized society. That it is much greater than that, either of 
age, or of personal qualities, has been the constant complaint of every period of society which admitted of any 
considerable inequality of fortune [...] The fourth of those causes or circumstances is the superiority of birth. 
Superiority of birth supposes an ancient superiority of fortune in the family of the person who claims it.” (Smith, 
1976, p. 710, 711, 712, 713). 

In bovenstaande geciteerde passages is duidelijk dat de twee auteurs het als een 
natuurlijk gegeven beschouwen dat er sprake is van ongelijkheid in een samenleving. 
Beiden sommen expliciet vier oorzaken daar voor op. Alhoewel de vier oorzaken voor 
Turgot en Smith enigszins van elkaar afwijken zien we wel dat voor zowel Turgot als 
Smith deze ongelijkheid mede het gevolg is van vererving (héritages versus succession), 
sterkte (force versus strength), zorg (inquiet versus prudence) en intelligentie (l‟intelligence 
versus wisdom).  
 
Cantillon kaart in zijn Essai eveneens aan dat er sprake is van ongelijkheid in de 
samenleving. Zo schrijft hij:  
 

“Que si le Prince fait la distribution des terres par portions égales à tous les habitants, elles ne laisseront pas dans 
la suite de tomber en partage à un petit nombre. Un habitant aura plusieurs enfants, et ne pourra laisser à 
chacun d‟eux une portion de terre égale à la sienne: un autre mourra sans enfants, et laissera sa portion à celui qui 
en a déjà, plutôt qu‟à celui qui n‟en a pas: un troisième sera fainéant extravagant ou maladif, et se verra obligé 
de vendre sa portion à un autre qui a de la frugalité et de l‟industrie, qui augmentera continuellement ses terres 
par de nouveaux achats, auxquels il emploiera le travail de ceux qui, n‟ayant aucune portion de terre à eux, 
seront obligés de lui offrir leur travail, pour subsister.” (Cantillon, 1952, p. 3). 

 
Cantillon beperkt zich op basis van bovenstaande passage in tegenstelling tot Smith en 
Turgot tot de ongelijkheid in de verdeling van grond door vererving en ijver en somt 
niet expliciet vier oorzaken op. De overeenkomst tussen Turgot en Smith lijkt dus 
veeleer toegeschreven te moeten worden aan het feit dat Smith bekend moet zijn 
geweest met de Réflexions, dan dat er sprake is geweest van invloed van Cantillon op 
beide auteurs. 
 

6.3 Arbeidsverdeling 

 
Beide auteurs, Turgot in de Réflexions en Smith in The Wealth of Nations beginnen met 
een theorie over arbeidsverdeling (Hutchinson, 1988, p. 309). Smith zet in zijn eerste 
hoofdstuk van The Wealth of Nations uiteen wat de voordelen zijn van arbeidsverdeling 
om vervolgens in het volgende hoofdstuk uiteen te zetten wat de oorzaak is van 
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arbeidsverdeling. Turgot gaat in eerste instantie in op de oorzaak van arbeidsverdeling 
om vervolgens de voordelen daarvan uiteen te zetten.  
 
De tekstuele overeenkomst tussen The Wealth of Nations en de Réflexions die opvallend 
is inzake het onderwerp arbeidsverdeling is de volgende: 
 

“Tout le monde gagnait à cet arrangement, car chacun en se livrant à un seul genre de travail y réussissait 
beaucoup mieux. Le laboureur tirait de son champ la plus grande quantité de productions 
possible, et se procurait bien plus facilement tous ses autres besoins par l‟échange de son superflu qu‟il ne 
l‟eut fait par son travail. Le cordonnier, en faisant des souliers pour le laboureur, s‟appropriait une partie de la 
récolte de celui-ci. Chaque ouvrier travaillait pour les besoins des ouvriers de tous les autres 
genres, qui, de leur côté, travaillait tous pour lui." (Turgot, 1997, p. 159, paragraaf IV, 
Ephémérides paragraaf IV).  
 
“It is the great multiplication of the productions of all the different arts, in consequence of the division of labour, 
which occasions, in a well governed society, that universal opulence which extends itself to the lowest ranks of the 
people. Every workman has a great quantity of his own work to dispose of beyond what he 
himself has occasion for; and every other workman being exactly in the same situation, he is enabled to 
exchange a great quantity of his own goods for a great quantity, or, what comes to the same thing, for the price of a 
great quantity of theirs. He supplies them abundantly with what they have occasion for, and 
they accommodate him as amply with what he has occasion for, and a general plenty diffuses 
itself through all the different ranks of the society.” (Smith, 1976, p. 22).111 

 
Voor Turgot en Smith kan uit bovenstaande passages worden ontleend dat 
arbeidsverdeling tot een toename van de productie leidt. Door deze toename in de 
productie bestaat er een surplus of te wel overschot. Turgot spreekt van superflu en 
Smith over a great quantity of his own work to dispose of. Als gevolg van deze surplus gaan 
mensen met elkaar handelen teneinde zich in hun verschillende behoeftes te voorzien. 
Opvallend is vervolgens de vergelijkbare bewoording in bovenstaande passages, zie 
bijvoorbeeld grande quantité versus great quantity, échange versus exchange en ouvriers versus 
workmen. De laatste twee zinnen in bovenstaande citaten uit The Wealth of Nations en de 
Réflexions tonen wellicht de grootste overeenkomst qua bewoording en principe. In 
beide citaten wordt immers gesteld dat elke werknemer werkt/produceert voor de 
behoefte van andere werknemers, terwijl deze laatsten weer in de behoefte voorzien 
van elke andere werknemer. 
                                                      
111 Er is een andere opvallende tekstuele overeenkomst die Stark in zijn proefschrift Die Beziehungen zwischen A.R.J. 
Turgot (1727-1781) und A. Smith (1970) opmerkt. Turgot schrijft het volgende in 1776 in zijn Édits om te 
beargumenteren waarom volgens hem de jurandes (gilden) afgeschaft dienden te worden: “Dieu en donnant à 
l’homme des besoins en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la 
propriété de tout homme et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de 
toutes.’’ (Daire & Dussard, 1844, Tome I, p. cvi). Smith schrijft in zijn Wealth of Nations: “The property which 
every man has in his own labour, as it is the original foundation of all other property, so it is the most 
sacred and inviolable.’’ (Smith, 1976, p. 138) (Stark, 1970, p. 80). 
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Cantillon schrijft het navolgende over arbeidsverdeling:  
 

“C‟est le besoin et la nécessité qui font subsister dans l‟État, les fermiers et les artisans de toute espèce, les 
marchands, les officiers, les soldats et les matelots, les domestiques, et tout les autres ordres qui travaillent ou sont 
employés dans l‟État. Tous ces gens de travail servent non seulement le Prince et les propriétaires, mais se 
servent mutuellement les uns les autres; de manière qu‟il y en a plusieurs qui ne travaillent pas 
directement pour les propriétaires de terres, ce qui fait qu‟on ne s‟aperçoit pas qu‟ils subsistent de leurs fonds, et 
qu‟ils vivent à leurs dépens .” (Cantillon, 1952, p. 28). 

 
Alle drie de auteurs zijn het eens over het principe dat arbeidsverdeling ertoe leidt dat 
de mensen in hun verschillende behoeftes worden voorzien. Cantillon is echter van 
mening dat het de verschillende behoeftes zijn die tot arbeidsverdeling leiden. Turgot 
en Smith daarentegen zijn van mening dat arbeidsverdeling de manier is om mensen in 
hun behoefte te voorzien maar niet het gevolg daarvan is. De bovenstaande 
overeenkomst tussen Turgot en Smith onderscheidt zich op nog een punt van 
bovenstaande passage van Cantillon, namelijk dat Turgot en Smith een zeer 
vergelijkbare bewoording gebruiken. 
 
Turgot baseerde mogelijk zijn arbeidsverdelingstheorie op Cantillon maar de 
overeenstemming tussen Turgot en Smith omtrent dit principe gaat aanmerkelijk 
verder en ook hier is het derhalve zeer waarschijnlijk dat Smith de Réflexions als bron 
heeft gebruikt. 
 

6.4 De vijf manieren waarop volgens Turgot en Smith land kan worden 
bewerkt  

 
Turgot beschrijft vijf manieren waarop het land kan worden bewerkt die hij in 
paragraaf XXVIII van de Réflexions als volgt samenvat:  
 

“Je viens de compter cinq manières différentes dont les propriétaires ont pu, en s‟exemptant du travail de la culture, 
faire valoir leurs fonds par les mains d‟autrui; - la première par des ouvriers payés à salaire fixe; - la seconde, par 
des esclaves; - la troisième, en abandonnant le fonds moyennant une rente; - la quatrième, en abandonnant au 
cultivateur une portion déterminée et, le plus communément, la moitié des fruits, le propriétaire se chargeant de 
faire les avances de la culture112; - la cinquième, en louant la terre à des fermiers qui se chargent de faire toutes les 
avances de la culture, et qui s‟engagent à donner au propriétaire, pendant le nombre d‟années convenu, un revenu 
toujours égal.” (Turgot, 1997, p. 173, paragraaf XXVIII, Ephémérides paragraaf XXX). 

                                                      
112 Hier bedoelt Turgot métayer. 
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Smith behandeld de verschillende manieren waarop het land bewerkt wordt in 
Hoofdstuk II Of the Discouragement of Agriculture in the ancient State of Europe after the Fall of 
the Roman Empire van Boek III van The Wealth of Nations. Ook daar vindt men de 
bewerking van het land door slaven, métayer en farmers. 
 
In de omschrijving van métayer en de fermiers/farmers valt de tekstuele overeenkomst 
tussen de beide auteurs het meest op.  
 
Turgot schrijft het volgende over métayer:  
 

“La culture par esclaves n‟étant plus praticable, le premier moyen qui s‟offrit, et le plus simple pour engager 
des hommes libres à cultiver des fonds qui ne leur appartenaient pas, fut de leur abandonner une portion des 
fruits, ce qui les engageait à mieux cultiver que ne le feraient des ouvriers auxquels on donnerait un salaire fixe. 
Le partage le plus commun a été de faire deux parts égales, dont l’une appartenait au colon, et 
l’autre au propriétaire; c‟est ce qui a donné lieu au nom de métayer (medietarius), ou colon a moitié 
fruits. Dans les arrangements de ce genre qui ont lieu dans la plus grande partie de la France, le propriétaire 
fait toutes les avances de la culture, c’est-à-dire qu’il fournit à ses dépens les bestiaux de 
labour, les charrues et autres outils aratoires, la semence et la nourriture du colon et de sa famille, 
depuis l‟instant où celui-ci entre dans le métairie jusqu‟après la première récolte.” (Turgot, 1997, p. 171, 
paragraaf XXV, Ephémérides paragraaf XXVII). 

 
Smith beschrijft op vergelijkbare wijze:  
 

“To the slave cultivators of antient times, gradually succeeded a species of farmers known at present in 
France by the names of Metayers. They are called in Latin, Coloni Partiarii. They have been so long in 
disuse in England that at present I know no English name for them. The proprietor furnished them 
with the seed, cattle, and instruments of husbandry, the whole stock, in short, necessary 
for cultivating the farm. The produce was divided equally between the proprietor and the 
farmer, after setting aside what was judged necessary for keeping up the stock, which was restored to the 
proprietor when the farmer either quitted, or was turned out of the farm.  
Land occupied by such tenants is properly cultivated at the expence of the proprietor, as much as that occupied by 
slaves. There is, however, one very essential difference between them. Such tentants, being freemen, are capable of 
acquiring property, and having a certain proportion of the produce of the land, they have a plain interest that the 
whole produce should be as great as possible, in order that their own proportion may be so.” (Smith, 1976, p. 
389). 

 
Beide auteurs erkennen in bovenstaande passages dat er na slavernij (culture par esclaves 
versus slave cultivators of ancient times) er een manier van landbouwen ontstaat dat ook 
wel métayer heet. De grondeigenaar voorziet de landbouwer van onder meer materiaal 
en vee zodat hij de grond kan verbouwen. De opbrengsten worden vervolgens gelijk 
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verdeeld tussen de landbouwer en grondeigenaar. In bovenstaande passage is er niet 
alleen sprake van een overeenkomstige gedachtegang tussen Smith en Turgot, maar 
nog opvallender is de mate van overeenkomst wat betreft de tekst. Seed, cattle and 
intruments of husbandry kan bijvoorbeeld als een letterlijke vertaling gezien worden van 
semence, les bestiaux de labour en les charrues et autres outils aratoires. 
 
Een andere manier waarop land verbouwd kan worden is door fermiers/farmers te 
introduceren. Voor zowel Turgot als Smith is dit een efficiëntere wijze dan met een 
métayer.  
 
In de Réflexions schrijft Turgot zoals hierboven al geciteerd:  
 

“…-la cinquième, en louant la terre à des fermiers qui se chargent de faire toutes les avances de la 
culture, et qui s’engagent à donner au propriétaire, pendant le nombre d‟années convenu, un 
revenu toujours égal.” (Turgot, 1997, p. 173, paragraaf XXVIII, Ephémérides paragraaf XXX).113 

 
Smith schrijft over farmers:  
 

“To this species of tenancy [métayer] succeeded, though by very slow degrees, farmers properly so called, who 
cultivated the land with their own stock, paying a rent certain to the landlord.” (Smith, 
1976, p. 391). 

 
Ook uit deze passages valt op dat er sprake is van een aanzienlijke mate van 
overeenkomst. Men kan zelfs betogen dat er sprake is van een letterlijke vertaling. 
Zowel Smith als Turgot stellen dat een landbouwer (fermier versus farmer) met zijn 
eigen investeringen (avances versus stock) het land verbouwt om vervolgens een gelijke 
huur (revenu toujours égal versus a rent certain) af te staan aan de grondeigenaar (propriétaire 
versus landlord) 
 
Cantillon gaat in zijn Essai eveneens uitgebreid in op de verschillende manieren 
waarop een eigenaar van land (propriétaire) zijn land kan laten verbouwen. Zo heeft 
Cantillon het over: esclaves114, vassaux of paysans libres115 en fermiers. Over fermiers schrijft 
hij: 
                                                      
113 Zie ook paragraaf XXVI van de Réflexions voor een omschrijving van de fermiers: “Des cultivateurs intelligents et riches, 
[…] jugèrent avec raison qu‟ils gagneraient davantage si le propriétaire consentait à leur abandonner pendant un certain nombre 
d‟années la totalité des récoltes, à la charge de lui payer chaque année un revenue constant, et de faire toutes les avances de la culture.” 
(Turgot, 1997, p. 172, paragraaf XXVI, Ephémerides paragraaf XXVIII). 
114 “Si le propriétaire d‟une grande terre entreprend de la faire valoir lui-même, il emploiera des ésclaves, ou des gens libres pour y 
travailler.” (Cantillon, 1952, p. 19). 
115 “Si le propriétaire emploie â son travail des vassaux ou paysans libres, il les entretiendra probablement un peu mieux qu‟il ne ferait 
des esclaves…” (Cantillon. 1952, p. 20). 
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“Supposons maintenant que pour éviter tant de soins et d‟embarras, il [le propriétaire d‟une grande terre] 
fasse un calcul avec les inspecteurs de ses laboureurs; qu‟il leur donne des fermes ou portions de sa terre; qu‟il leur 
laisse le soin d‟entretenir à l‟ordinaire tous ces laboureurs dont ils avaient l‟inspection, de manière que ces 
inspecteurs, devenus ainsi fermiers ou entrepreneurs…” (Cantillon, 1952, p. 34).  

 
Cantillon gebruikt echter niet het woord métayer in zijn Essai.  
 
Alhoewel Cantillon net als Turgot en Smith nader uiteenzet wat de verschillende 
manieren kunnen zijn om grond te bewerken is de mate van overeenkomst tussen 
bovenstaande geciteerde passages uit de Réflexions en The Wealth of Nations niet toe te 
schrijven aan de invloed van Cantillon. Turgot en Smith omschrijven niet alleen het 
principe van métayer en farmiers/farmers op dezelfde wijze, maar in hun bewoording zien 
we ook gelijkenissen die we niet bij Cantillon terugvinden. Net als in de voorgaande 
paragraaf lijkt het aannemelijk dat Smith de Réflexions consulteerde voor wat betreft de 
verschillende manieren waarop land bewerkt wordt. 
 
Alvorens dit daadwerkelijk te concluderen moet wel het volgende worden opgemerkt. 
In zijn Early Draft of The Wealth of Nations116 dat Smith in 1763 schreef, drie jaar voordat 
de Réflexions verscheen, wordt het proces van métayer en farmers uiteengezet. Zo schrijft 
Smith in deze Draft over métayer:  
 

“That through the whole of that very small corner of the world in which slavery has, by a concurrence of different 
causes, been abolished, what naturally and almost necessarily came after the cultivations by slaves was that by the 
antient metayers or tenants by steelbow. To these at the commencement of the lease a certain number of cattle were 
delivered by the lord, to be returned in equal number and goodness at the expiration of it. With these cattle the 
tenant was to cultivate the land, and the lord and he were to divide the produce between them, each chusing a 
sheaff in his turn when the corn was cut down and set up in sheaffs on the field.” (Meek, Raphael, Stein, 
1978, p. 580). 
 

En over farmers:  
 

“That to those metayers ot tenants by steelbow succeeded, in some few places farmers properly so called, or tenants 
who had a lease of their lands either for life or during a term of years, for a rent certain to be paid at first in kind 
and afterwordt in money […] That such farmers, having some little stock of their own…” (Meek, Raphael, 
Stein, 1978, p. 580). 

 
Smith had dus al in 1763 een vergelijkbare definitie gegeven van métayer en farmers als 
dat Turgot doet in de Réflexions drie jaar later. Opvallend is echter dat Smiths 
                                                      
116 Zie ook paragraaf 3.5 voor een nadere omschrijving van dit manuscript. 
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omschrijving van métayer en farmers in The Wealth of Nations meer gelijkenis toont met de 
omschrijving die Turgot geeft in de Réflexions dan de omschrijving die Smith zelf in 
zijn Draft had gegeven. Smith spreekt in zijn Draft alleen over cattle dat door de lord aan 
de métayer wordt gegeven. In The Wealth of Nations daarentegen spreekt Smith niet 
alleen van cattle, maar in lijn met wat in de Réflexions staat heeft hij het ook over seeds en 
instruments of husbandry. Opvallend is ook dat Smith in The Wealth of Nations opmerkt dat hij 
niet meer het Engelse woord voor métayer weet, terwijl hij in zijn Draft het Engelse 
woord tenants by steelbow gebruikt. Op basis hiervan mag men veronderstellen dat Smith 
de Draft niet als startpunt hanteerde voor het schrijven van zijn Wealth of Nations. De 
conclusie dat Smith zijn omschrijving van métayer en farmers in The Wealth of Nations 
mogelijk ontleende aan de Réflexions houdt dan ook stand. 
 

6.5 De vergoeding van arbeid 

 
Een arbeidsmarkt zonder belemmeringen zorgt in de analyse van Turgot en Smith 
voor een evenwichtige prijs van de arbeid.  
 
Turgot betitelt paragraaf VI van de Réflexions:“Le salaire de l‟ouvrier est borné, par la 
concurrence entre les ouvriers, à sa subsistance, Il ne gagne que sa vie.” En schrijft vervolgens:  
 

“Le simple ouvrier, qui n‟a que ses bras et son industrie, n‟a rien qu‟autant qu‟il parvient à vendre d‟autres sa 
peine. Il la vend plus ou moins cher, mais ce prix plus ou moins haut ne dépend pas de lui seul: il résulte de 
l’accord qu‟il fait avec celui qui paie son travail. Celui-ci le paye le moins cher qu‟il peut; comme il a le choix 
entre un grand nombre d’ouvriers, il préfère celui qui travaille au meilleur marché. Les ouvriers sont 
donc obligés de baisser le prix à l‟envi les uns des autres. En tout genre de travail, il doit arriver et il 
arrive, en effet, que le salaire de l’ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour lui 
procurer sa subsistence.” (Turgot, 1997, p. 161, paragraaf VI, Ephémérides paragraaf VI). 

 
Smith schrijft op een vergelijkbare wijze als Turgot het volgende inzake de vergoeding 
van arbeid:  
 

“What are the common wages of labour, depends every where upon the contract usually made between those two 
parties [workmen en master], whose interest are by no means the same. The workmen desire to get as much, 
the masters to give as little as possible. The former are disposed to combine in order to raise, the latter in order to 
lower the wages of labour. 
It is not, however, difficult to foresee which of the two parties must, upon all ordinary occasions, have the advantage 
in the dispute, and force the other into a compliance with their terms. The masters, being fewer in 
number, can combine much more easily […] In all such disputes the master can hold out much longer 
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[…] live a year or two upon the stock which they have already acquired. Many workman could not subsist a 
week, few could subsist a month, and scarce any a year without employment.” (Smith, 1976, p. 83). 
 
“But though in disputes with their workman, masters must generally have the advantage, there is 
however a certain rate below which it seems impossible to reduce, for any considerable time, 
the ordinary wages even of the lowest species of labour […] A man must always live by his work and 
his wages must at least be sufficient to maintain him. They must even be upon most occasions be 
somewhat more; otherwise it would be impossible for him to bring up a family, and the race of such workmen could 
not last beyond the first generation.” (Smith, 1976, p. 85).  

 
Op basis van bovenstaande twee passages wordt duidelijk dat Turgot en Smith van 
mening zijn dat op een vrije arbeidsmarkt waar concurrentie tussen vraag en aanbod 
kan plaatsvinden er uiteindelijk een salaris ontstaat dat gelijk staat aan de minimum 
levensbehoefte van de arbeider. De zin die Smith gebruikt om deze uitkomst te 
omschrijven (A man must always live by his work and his wages must at least be sufficient to 
maintain him) is bijna een letterlijke vertaling van de manier waarop Turgot dit 
beschrijft (que le salaire de l‟ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour lui procurer sa 
subsistence). In bovenstaande passages valt vervolgens ook op dat Turgot en Smith een 
gelijke opvatting hebben voor wat betreft de reden die schuilt achter het feit dat het 
salaris gelijk is aan de minimum levensbehoefte van een arbeider. Volgens Turgot en 
Smith is dit te danken aan het feit dat er een veel groter aantal arbeiders (met andere 
woorden werknemers) is dan werkgevers. Smith heeft het over the master being fewer in 
number en Turgot over un grand nombre d‟ouvriers. Er is derhalve meer aanbod dan vraag, 
de werkgevers zijn dus degene die kunnen bepalen wat het inkomsten niveau is van de 
werknemers.  
 
De theorie dat de inkomsten van een arbeider gelijk zijn aan zijn minimum 
levenbehoeften, wordt door Cantillon in zijn Essai al aan het begin van de achttiende 
eeuw uiteengezet: 

 
“Ainsi je conclus que le travail journalier du plus vil esclave correspond en valeur au double du produit de terre 
dont il subsiste, soit que le propriétaire le lui donne pour sa propre subsistence et celle de sa famille.” (Cantillon, 
1952, p. 20). 

 
Smith verwijst in zijn Wealth of Nations op dit punt expliciet naar Cantillon.117 Wat 
betreft deze overeenkomst tussen de Réflexions en The Wealth of Nations moet dan ook 
als verklaring gelden dat Turgot en Smith beiden geïnspireerd zijn door Cantillon.  
 

                                                      
117 Turgot doet dat niet. In de Réflexions verwijst Turgot overigens naar geen enkele auteur of boekwerk. 
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Bij Cantillon vinden we echter niet terug wat de oorzaak voor het feit is dat het salaris 
gelijk is aan de minimumlevensbehoefte. Deze vinden we wel bij Turgot en Smith 
namelijk dat er een veel groter aantal arbeiders is ten opzichte van werkgevers. Voor 
deze overeenkomst geldt dan ook mogelijk dat Smith dit principe (aanbod van arbeid 
in overvloed ten opzichte van de vraag en de invloed op het prijsvormingsproces) 
ontleend heeft aan Turgot en zijn Réflexions. 
 

6.6 Inkomensverdeling in verschillende stadia 

 
Een tekstuele vergelijking laat de treffende gelijkenis tussen Smiths en Turgots 
opvattingen zien over de manier waarop het inkomen in verschillende stadia waarin de 
samenleving zich bevindt tot stand komt. 
 
Turgot zet het volgende uiteen in een aantal paragrafen van de Réflexions:  
 

“…c‟est donc le travail du laboureur qui donne le premier mouvement. Ce que son travail fait produire à la 
terre au-delà de ses besoins personnels est l‟unique fonds des salaires que reçoivent tous les autres membres de la 
société en échange de leur travail.” (Turgot, 1997, p.160, paragraaf V, Ephémérides paragraaf V).  
 
“…les terres ont cessé d’être communes à tous et que les propriétés foncières se sont établies. 
Jusqu‟à ce que les sociétés aient été affermies et que la force publique, ou la loi devenue supérieure à la force 
particulière, aient pu garantir à chacun la possession tranquille de sa propriété contre toute invasion étrangère, 
on ne pouvait conserver la propriété d‟un champ que comme on l‟avait acquise et en continuant de le cultiver.” 
(Turgot, 1997, p. 162, paragraaf IX, Ephémérides paragraaf IX). 
 
“Mais à la fin, toute terre trouva son maître, et ceux qui ne peurent avoir des propriétés n‟eurent d‟abord d‟autre 
ressource que celle d‟échanger le travail de leurs bras dans les emplois de la classe stipendiée contre le superflu des 
denrées du propriétaire-cultivateur.” (Turgot, 1997, p. 163, paragraaf X, Ephémérides paragraaf X).  
 
“Cependant, puisque la terre rendait au maître qui la cultivait non seulement sa subsistance, non seulement de 
quoi se procurer, par la voie de l‟échange, ses autres besoins, mais encore un superflu considérable, il put, avec ce 
superflu, payer des hommer pour cultiver sa terre…” (Turgot, 1997, p. 163, paragraaf XI, Ephémérides 
paragraaf XI). 
 
“D‟ailleurs, il est assez naturel qu‟un homme riche désire jouir tranquillement de sa richesse, et qu‟au lieu 
d‟employer tout son temps à des travaux pénibles, il préfère de donner une partie de son superflu à des gens qui 
travaillent pour lui.” (Turgot, 1997, p. 165, paragraaf XIII, Ephémérides paragraaf XIII).  
 
“Par ce nouvel arrangement, le produit de la terre se divise en deux parts; l‟une comprend la 
subsistance et les profits du laboureur […] ce qui reste est cette partie indépendante et 
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disponible […] c‟est la part du propriétaire ou le revenu avec lequel celui-ci peut vivre sans travail et qu‟il 
porte où il veut.” (Turgot, 1997, p. 165, paragraaf XIV, Ephémérides paragraaf XIV). 

 
Smith schrijft het volgende in The Wealth of Nations: 
 

“In that original state of things which precedes both the appropriation of land and the accumulation of stock the 
whole produce of labour belongs to the labourer […] As soon as land becomes private property, the 
landlord demands a share of almost all the produce of which the labourer can either raise, or collect from it. His 
rent makes the first deduction from the produce of the labour which is employed upon land. 
It seldom happens that the person who tills the ground has wherewithal to maintain himself till he reaps the 
harvest. His maintenance is generally advanced to him from the stock of a master, the farmer who employs him, 
and would have no interest to employ him, unless he was to share in the produce of his labour, or unless his stock 
was to be replaced to him with a profit. This profit makes a second deduction from the produce of the labour which 
is employed upon land.  
The produce of almost all other labour is liable to the like deduction of profit […] It includes what are 
usually two distinct revenues, belonging to two distinct persons, the profits of stock and 
the wages of labour.” (Smith, 1976, p. 82, p. 83).118 

 
De principiële overeenkomst in deze twee passages is dat beide auteurs van mening 
zijn dat in eerste instantie de opbrengst van de landbouw volledig ten goede komt van 
degene die het land bewerkt. Voor Turgot en Smith is dat de landbouwer (laboureur 
versus labourer). Naarmate een samenleving evolueert en eigendom wordt gedefinieerd, 
verdeelt de opbrengst van de landbouw (inkomsten) zich in tweeën, een deel komt ten 
goede van de landbouwer, het tweede deel komt ten goede van de grondeigenaar. Ook 
hier is sprake van een bijna letterlijke vertaling van de manier waarop Smith en Turgot 
dit omschrijven.  
 
Duidelijk is dat wat Turgot verstaat onder subsistance et les profits du laboureur gelijk staat 
aan wat Smith the wages of labour noemt, of te wel het deel van het inkomen dat ten 
goede van de landbouwer komt. La part du propriétaire ou le revenu, zoals Turgot dat 
beschrijft staat weer gelijk aan wat Smith profits of stock noemt, of te wel het deel van 
het inkomen dat ten goede van de eigenaar komt. Degenen die geen eigendom hebben 
worden door Turgot als landarbeiders beschreven terwijl Smith meer aan pachters lijkt 
te denken die voor het land in natura betalen. 
 
Cantillon hield in zijn Essai er een vergelijkbaar idee op na als Turgot en Smith wat 
betreft de verdeling van het inkomen. In tegenstelling tot Turgot en Smith was 
                                                      
118 Zie ook: “Whoever derives his revenue from a fund which is his own must draw it either from his labour, from his stock, or form 
his land. The revenue derived from his labour is called wages. That derived from stock, by the person who manages or employs it, is 
called profit. That derived from it by the person who does not employ it himself, but lends it to another, is called the interest or the use of 
money.” (Smith, 1976, p. 69). 
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Cantillon echter van mening dat het inkomen dat de landbouw oplevert in drieën te 
verdelen was. Een deel komt terecht bij de grootgrondbezitter, een deel bij de fermier 
en een deel bij de landbouwer/arbeider. Zo schrijft Cantillon:  
 

“Le fermier est un entrepreneur qui promet de payer au propriétaire, pour la ferme ou terre, une somme fixe 
d‟argent (qu‟on suppose ordinairement égale en valeur au tiers du produit de la terre), sans avoir de certitude de 
l‟avantage qu‟il tirera de cette entreprise.” (Cantillon, 1952, p. 28). 
 
“En supposant donc que les terres d‟un nouvel État appartiennent à un petit nombre de personnes, chaque 
propriétaire fera valoir ses terres par ses mains, ou les donnera à un ou plusieurs fermiers: dans cette économie, il 
faut que les fermiers et laboureurs trouvent leur subsistance, cela est de nécessité indispensable, soit qu‟on fasse 
valoir les terres pour le compte du propriétaire même, ou pour celui du fermier. On donne le surplus du produit de 
la terre aux ordres du propriétaire; celui-ci en donne une partie aux ordres du Prince ou de l‟État, ou bien le 
fermier donnera cette partie directement au Prince, en le rabattant au propriétaire.” (Cantillon, 1952, p. 3).  

 
De theorie van Cantillon inzake inkomensverdeling gebaseerd op de driedeling 
eigenaar, pachter, landarbeiders lijkt op het eerste gezicht logischer dan de tweedeling 
door Turgot. Smith heeft duidelijk net als Cantillon naast de eigenaar ook de pachter 
voor ogen aangezien hij in bovenstaande passage stelt: The produce of almost all other 
labour is liable to the like deduction of profit. Het is dan des te merkwaardiger dat Smith tot 
dezelfde tweedeling als Turgot komt en bijna dezelfde bewoording ervoor gebruikt. 
Op dit punt, de inkomensverdeling lijkt Smith dan ook eerder geïnspireerd te zijn 
geweest door de Réflexions van Turgot dan de Essai van Cantillon. Daarmee kan er 
overigens nog wel sprake zijn van een indirecte invloed van Cantillon op Smith, 
aangezien het aannemelijk is dat Turgot vermoedelijk door Cantillon is geïnspireerd. 

 

6.7 Het belang van investeringen in het productie- en verdelingsproces 

Turgot schrijft het volgende inzake het belang van investeringen in het productie en 
verderlingsproces:  

“Il est même nécessaire que, dans chaque métier, les ouvriers ou les entrepreneurs qui les font travailler aient un 
certain fonds de richesses mobiliaires amassées d‟avance.” (Turgot, 1997, p. 187, paragraaf LI, Ephémérides 
paragraaf LVIII).  

“Tous les genres de travaux de la culture, de l‟industrie, du commerce exigent des avances. […] Ce n‟est que par 
de fortes avances qu‟on obtient de riches produits, et que les terres donnent beaucoup de revenu. Dans quelque 
métier que ce soit, il faut d’avance que l’ouvrier ait des outils, qu’il ait une suffisante 
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quantité des matières qui sont l’objet de son travail; il faut qu’il subsiste en attendant la 
vente de ses ouvrages.” (Turgot, 1997, p. 188, paragraaf LII, Ephémérides paragraaf LIV).119  

Op dezelfde wijze schrijft Smith in zijn inleiding bij het tweede boek over 
investeringen:  

“But when the division of labour has once been thoroughly introduced, the produce of a man‟s own labour can 
supply but a very small part of his occasional wants. The far greater part of them are supplied by the produce of 
other mens labour, which he purchases with the produce, or, what is the same thing, with the price of the produce of 
his own. But this purchase cannot be made till such time as the produce of his own labour has not only been 
compleated, but sold. A stock of goods of different kinds, therefore, must be stored up 
somewhere sufficient to maintain him, and to supply him with the materials and tools of 
his work till such time, at least, as both these events can be brought about.” (Smith, 1976, 
p. 276). 

Op basis van bovenstaande passages is het duidelijk dat Turgot en Smith op een bijna 
volledig vergelijkbare wijze stellen dat voldoende (suffisante versus sufficient) 
investeringen (avances, quantité de matière versus stock of goods, materials and tools) benodigd 
zijn alvorens een ieder kan leven van zijn arbeid. Turgot en Smith beperken hun idee 
omtrent investeringen niet tot een bepaalde sector. Opvallend is dat Turgot en Smith 
beiden het voorbeeld van een wever gebruiken om het belang van investeringen verder 
te illustreren. Zo schrijven ze respectievelijk: 

“Le cultivateur ou le propriétaire donnait lui-même à la fileuse le chanvre qu'il avait recueilli, et la 
nourrissait pendant qu'elle travaillait; il donnait ensuite le fil au tisserand, auquel il donnait chaque jour le 
salaire convenu; mais ces avances légères et journalières ne peuvent suffire que pour des travaux d'une 
manoeuvre grossière.” (Turgot, 1997, p. 193, paragraaf LX, Ephémérides paragraaf LIX). 

“A weaver cannot apply himself entirely to his peculiar business, unless there is beforehand stored up somewhere, 
either in his own possession or in that of some other person, a stock sufficient to maintain him, and to supply him 
with the materials and tools of his work, till he has not only compleated, but sold his web. This accumulation 
must, evidently, be previous to his applying his industry for so long a time to such a peculiar business.” (Smith, 
1976, p. 277). 

Zowel Turgot en Smith benadrukken op een vergelijkbare wijze het belang van 
investeringen in het productie en verdelingsproces. Deze overeenkomst moet deels te 
danken zijn aan de invloed van de fysiocraten op beide auteurs en niet zozeer aan 
Cantillon. 

                                                      
119 Een aantal keer benadrukt Turgot expliciet het belang van investeringen in de Réflexions:“...il fallut bien que ceux qui 
vivaient ainsi de salaires commençassent par avoir quelque chose d‟avance, soit pour se procurer les matières sur lesquelles ils 
travaillaient, soit pour vivre, en attendant le paiement de leur salaire.” (Turgot, 1997, p. 193, paragraaf LIX, Ephémérides 
paragraaf LX). 
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De fysiocraten en vooral Quesnay in zijn Tableau Économique hadden al, vóór Turgot en 
Smith, uiteengezet dat investeringen in de landbouw tot een toename van welvaart 
leiden. Turgot ontleent in zijn Réflexions dan ook aan de fysiocraten het idee van het 
Tableau Économique en de vergelijking met de bloedsomloop in het lichaam om aan te 
tonen hoe investeringen tot een toename van welvaart leiden.120 Zo schrijft hij:  

“C'est cette avance et cette rentrée continuelle des capitaux qui constituent ce qu'on doit appeler la circulation de 
l'argent, cette circulation utile et féconde qui anime tous les travaux de la société, qui entretient le mouvement et la 
vie dans le corps politique, et qu‟on a grande raison de comparer à la circulation du sang dans le corps animal.” 
(Turgot, 1997, p. 201, paragraaf LXVIII, Ephémérides paragraaf LXIX).  

In paragraaf LI van de Réflexions zien we dat Turgot zich niet alleen beperkt tot het 
belang van investeringen in de landbouw, maar eveneens benadrukt dat investeringen 
van belang zijn voor de industrie en de handel. Turgot gaat in zijn analyse dus verder 
dan de fysiocraten.  

Dat Smith bekend was met le Tableau Économique en bewondering had voor dit idee is 
al eerder vermeld. Smith beperkt zich echter net als Turgot niet alleen tot de landbouw 
om het belang van investeringen aan te tonen. 

De fysiocraten en specifieker nog Quesnay hebben naar mag worden aangenomen 
Smith en Turgot geïnspireerd ten aanzien van het belang van investeringen. Dit kan 
echter de overeenkomst tussen bovenstaande passages niet volledig verklaren. Niet 
alleen volgt Smith Turgot in afwijking van de fysiocraten ten aanzien van investeringen 
in andere sectoren maar nog opvallender is dat Smith precies hetzelfde voorbeeld van 
de wever gebruikt om aan te tonen dat investeringen van belang zijn.121 Een en ander 
lijkt moeilijk anders te verklaren dan dat ook op dit punt Smith gebruik lijkt te hebben 
gemaakt van het werk van Turgot.  
 

6.8 Sparen leidt meteen tot investeringen  

 

                                                      
120 In een brief van Turgot aan Dupont de Nemours van 9 december 1766 bevestigt Turgot dat hij het idee van de 
Tableau Économique deels heeft verwerkt in zijn Réflexions. Zo schrijft hij: "J'ai barbouillé beaucoup de papier depuis que je 
vous ai vu […] j'ai fait des questions pour les deux Chinois dont je vous ai parlé et, pour en faire voir l'objet et le sens, je les ai fait 
précéder par une espèce d'esquisse de l'analyse des travaux de la société et de la distribution des richesses. Je n'y ai pas mis d'algèbre et il 
n'y a de Tableau Économique que la partie métaphysique; encore ai-je bien laissé des questions à l'écart qu'il faudrait traiter pour 
rendre l'ouvrage complet, mais j'ai traité à fond ce qui concerne la formation et la marche des capitaux, l'intérêt de l'argent, etc. ; c'est un 
canevas..." (Schelle, 1909, p. 113). 
121 Het voorbeeld van de wever is overigens ook terug te vinden in de Early Draft of The Wealth of Nations alleen dan 
in de context van arbeidsverdeling (Meek, Raphael, Stein, 1978, p. 562). 
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Turgot en Smith betogen zoals gezien op vergelijkbare wijze dat investeringen van 
essentieel belang zijn. Turgot gaat in zijn beschouwingen omtrent investeringen niet 
alleen verder dan de fysiocraten door te stellen dat investeringen niet uitsluitend voor 
de landbouwsector van belang zijn, maar hij stelt ook dat alleen door sparen (épargner) 
investeringen toenemen. Sparen leidt in de analyse van Turgot meteen tot 
investeringen:  
 

“...c'est donc de l'argent qu'ils épargnent, et l'accroissement annuel des capitaux se fait en argent; mais tous les 
entrepreneurs n'ont font d'autre usage que de le convertir sur–le-champ dans les différentes natures d'effets sur 
lesquels roule leur entreprise; ainsi cet argent rentre dans la circulation, et la plus grande partie des capitaux 
n‟existe qu‟en effets de différents natures…”  (Turgot, 1997, p. 226, paragraaf C, Ephémérides paragraaf 
C).122  

 
Met dit idee neemt Turgot duidelijk afstand van zijn tijdgenoten de fysiocraten, deze 
waren immers felle tegenstanders van sparen.123 
 
Smith stelt net als Turgot dat sparen zich meteen vertaalt in investeringen:  
 

“What is annually saved is as regularly consumed as what is annually spent, and nearly in the same time too; but 
it is consumed by a different set of people. That portion of his revenue which a rich man annually spends, is in 
most cases consumed by idle guests, and menial servants, who leave nothing behind them in return for their 
consumption. That portion which he annually saves, as for the sake of the profit it is immediately employed as 
a capital, is consumed in the same manner, and nearly in the same time too, but by a different set of people, by 
labourers, manufacturers, and artificers, who re-produce with a profit the value of their annual consumption. His 
revenue, we shall suppose, is paid him in money.” (Smith, 1976, p. 337). 

 
Duidelijk is op basis van bovenstaande passages dat Turgot en Smith het eens zijn 
over het principe dat sparen zich meteen in investeringen omzet. De meest opvallende 
overeenkomst in bovenstaande passage is het gebruik van dat het woord immediately 
door Smith wat een letterlijke vertaling is van het woord sur-le-champ dat Turgot 
gebruikt. Bovenstaande overeenkomst is door meerdere auteurs, waaronder 
Schumpeter en Groenewegen opgemerkt. Het idee dat sparen zich direct in 
investeringen omzet werd door Schumpeter als de Turgot-Smith theorie aangeduid 
(Schumpeter, 1981, p. 308). Turgot was de eerste die op een dergelijke wijze de 
samenhang tussen sparen en investeren uiteenzette. Dat bij Smith op een vergelijkbare 
wijze dit principe wordt uiteengezet berust nauwelijks op toeval. Bij Cantillon in zijn 

                                                      
122 Dat sparen zich onmiddellijk in investeringen vertaalt vinden we ook terug in een ander werk van Turgot 
namelijk in Observations sur le mémoire de Sant-Péravy (1768). "Elles, (les sommes mises en réserves) y rentrent (dans la 
circulation) presque toutes sur-le-champ.” (Cazes, 1970, p. 218). 
123 Zie paragraaf 4.3 
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Essai vinden we dit principe in ieder geval niet terug. Zijn invloed geldt dan ook niet 
als verklaring. Groenewegen stelt daarentegen dat Turgot en Smith enigszins 
geïnspireerd moeten zijn geweest door  de fysiocraten voor dit idee, maar erkent aan 
de andere kant dat hij nog nooit eerder een dergelijke uiteenzetting van het idee dat 
sparen zich meteen in investeringen omzet is tegengekomen (Groenewegen, 1969, 
2002, p. 367). Voor deze overeenkomst moet worden aangenomen dat Smith zich liet 
inspireren door de Réflexions.  
 

6.9 Motivatie om te sparen  

 
Smith en Turgot hechten beiden belang aan sparen aangezien dit zich meteen vertaalt 
in investeringen en investeringen tot een toename van de welvaart leiden. Smith en 
Turgot beschrijven vervolgens op vergelijkbare wijze datgene wat een ieder drijft om 
een deel van zijn inkomen te sparen.  
 
Turgot schrijft het volgende in de Réflexions:  
 

“Aussitôt qu‟il s‟est trouvé des hommes à qui la propriété des terres assurait un revenu annuel plus que suffisant 
pour satisfaire à tous leurs besoins, il dut se trouver des hommes ou inquiets de l‟avenir, ou simplement prudents, 
qui mirent en réserve une partie de ce qu‟ils recueillaient chaque année, soit pour subvenir aux accidents possibles, 
soit pour augmenter leur aisance.” (Turgot, 1997, p. 186, paragraaf XLIX, Ephémérides paragraaf 
LI).124  

 
Smith betoogt dat men tot sparen wordt aangezet omdat men zijn situatie wil 
verbeteren. Zo schrijft hij:  
 

“But the principle which prompts to save, is the desire of bettering our condition, a desire which, though 
generally calm and dispassionate, comes with us from the womb, and never leaves us until we go into the grave.” 
(Smith, 1976, p. 341).  

 
De drijfveer voor zowel Turgot als Smith om een deel van zijn inkomen te sparen is 
dus dat een ieder zijn welzijn (augmenter leur aisence versus bettering our condition) wil 
verbeteren. Turgot geeft daarnaast nog een aanvullende reden en dat is de zorg voor 
de toekomst (inquiets de l‟avenir). Alvorens een conclusie te trekken over de mate van 

                                                      
124 Turgot beschrijft in paragraaf LVII eveneens wat een ieder drijft om een deel van zijn inkomen te besparen. Zo 
schrijft hij onder andere: “L‟avare pusillanime, qui n‟amasse l‟argent que pour rassurer son imagination contre la crainte de 
manquer de choses nécessaires à la vie dans un avenir incertain, garde son argent en masse.” (Turgot, 1997, p. 192, paragraaf 
LVIII, Ephémérides paragraaf LIX). 
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beïnvloeding van Turgot op Smith wat betreft dit principe, moet opgemerkt worden 
dat Cantillon in zijn Essai het volgende schrijft:  

 
“Les laboureurs ou artisans, lorsqu‟ils ont leur double portion dans leur propre disposition, s‟ils sont mariés 
emploient une portion pour leur propre entretien, et l‟autre pour celui de leurs enfants.  
S‟ils sont garçons, ils mettront à part une petite partie de leur double portion, pour se mettre en état de se marier, 
et faire un petit fonds pour le ménage; mais le plus grand nombre consumera la double portion pour leur propre 
entretien.” (Cantillon, 1952, p. 21). 

 
Uit bovenstaande passage leiden we af dat Cantillon net als Turgot en Smith van 
mening is dat men een gedeelte van zijn inkomsten spaart om zijn welzijn te 
verbeteren.Volgens Cantillon zijn het echter voornamelijk ongetrouwde mannen die 
zich kunnen permitteren om een gedeelte van hun inkomen niet uit te geven.  
 
We zien dus dat Cantillon dezelfde opvatting over het principe van sparen en de reden 
die daar ten grondslag aan ligt (verbetering van zijn welzijn) heeft als Turgot en Smith. 
De mate van overeenkomst tussen Turgot en Smith omtrent dit principe is groter. 
Turgot en Smith beschouwen in zijn algemeenheid dat een ieder zijn welzijn wil 
verbeteren door het sparen van een gedeelte van zijn inkomen en beperken zich niet in 
tegenstelling tot Cantillon, tot de niet getrouwde man. Bovendien tonen Turgot en 
Smith in hun bewoording ook een mate van overeenkomst (augmenter leur aisence versus 
bettering our condition) die we niet bij Cantillon terug vinden. Wat betreft bovenstaande 
overeenkomst tussen Turgot en Smith moet als mogelijke verklaring gelden dat ook 
op dit punt Smith zich liet inspireren door de Réflexions. 
 

6.10 Geld bespoedigt het kapitaalaccumulatieproces 

 
In de analyse van zowel Smith als Turgot bespoedigt het introduceren van geld het 
kapitaalaccumulatieproces. Geld is immers het middel dat ervoor zorgt dat men op 
een eenvoudige wijze kapitaal kan accumuleren. 
 
Turgot schrijft zoals al eerder aangegeven:  
 

“C‟est cette avance et cette rentrée continuelle des capitaux qui constituent ce qu‟on doit appeler la circulation 
de l’argent, cette circulation utile et féconde qui anime tous les travaux de la société, qui entretient le mouvement 
et la vie dans le corps politique, et qu‟on a grande raison de comparer à la circulation du sang dans le corps 
animal.” (Turgot, 1997, p. 201, paragraaf LXVIII, Ephémérides paragraaf LXIX ). 
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Smith schrijft op een vergelijkbare wijze:  
 

“Money, therefore, the great wheel of circulation, the great instrument of commerce…” (Smith, 1976, p. 
291). 

 
De reden voor deze overeenkomst moet waarschijnlijk worden gezocht bij de invloed 
van zowel Cantillon als de fysiocraten op Turgot en Smith. Cantillon zette in zijn 
Essai, vóór de fysiocraten, uiteen de manier waarop geld circuleert in het derde 
hoofdstuk, getiteld De la circulation de l‟argent van het tweede gedeelte van de Essai 
(Cantillon, 1952, p. 111). Het belang van de geldcirculatie werd vervolgens door de 
fysiocraten verder uitgewerkt in hun Tableau Économique. 
 
Deze overeenkomst tussen Turgot en Smith kan derhalve worden verklaard door de 
invloed van Cantillon en vervolgens de fysiocraten. 
 

6.11 De verschillende manieren waarop kapitaal kan worden benut 

 
Turgot nam, zoals hierboven aangegeven duidelijk afstand van de fysiocraten door te 
stellen dat investeringen in elke sector noodzakelijk zijn en dat sparen van essentieel 
belang is. Sparen vertaalt zich immers meteen in investeringen. Turgot hield er voor 
zijn tijd een zeer vooruitstrevende opvatting op na door te stellen dat naast landbouw, 
kapitaal een belangrijke productiefactor was.  
 
Turgot vatte de vijf manieren waarop kapitaal volgens hem kon worden benut als 
volgt:  

 
“La première est d‟acheter un fonds de terre qui rapporte un certain revenu; La seconde est de placer son 
argent dans des entreprises de culture en affermant des terres dont les fruits doivent rendre, outre le prix du 
fermage, l‟intérêt des avance et le prix du travail de celui qui consacre à leur culture et ses richesses et sa peine;  La 
troisième est de placer son capital dans des entreprises d‟industrie ou de fabriques; La quatrième est de le 
placer dans des enterprises de commerce; Et la cinquième, de le prêter à ceux qui en ont besoin, moyennant un 
intérêt annuel.” (Turgot, 1997, p. 213, paragraaf LXXXII, Ephémérides paragraaf LXXXII).  

 
De titel van deze paragraaf is: “Récapitulation des cinq différentes manières d‟employer les 
capitaux.” 
  
In The Wealth of Nations worden in Hoofdstuk V Of the different Employment of Capital van 
Boek II door Smith op een vergelijkbare wijze als Turgot vier manieren weergegeven:  
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“A capital may be employed in four different ways: either, first, in procuring the rude produce annually required 
for the use and consumption of the society; or, secondly, in manufacturing and preparing that rude produce for 
immediate use and consumption; or, thirdly in transporting either the rude or manufactured produce from the 
places where they abound to those where they wanted; or, lastly, in dividing particular portions of either into such 
small parcels as suit the occasional demands of those who want them.” (Smith, 1976, p. 360).  

 
De eerste, tweede en derde manier die Smith weergeeft komen in grote mate overeen 
met de eerste, tweede, derde en vierde manier van het benutten van kapitaal zoals 
Turgot in paragraaf LXXXII samenvat. Het kopen van land en het uitlenen van 
kapitaal tegen een rente komen we eveneens bij Smith tegen alleen dan in Hoofdstuk 
IV van Boek II (Groenewegen, 1969, 2002, p. 369). De overeenkomst van Smith met 
de manier waarop Turgot de vier overige manieren weergeeft is treffend. Bij Cantillon 
vinden we een dergelijke opsomming niet terug in zijn Essai.  
 
Zowel Groenewegen als Mossner en Ross merken deze opvallende overeenkomst 
tussen de Wealth of Nations en de Réflexions op (Mossner & Ross, 1976, p. 360). En 
Groenewegen stelt terecht: “This type of argument, as far as I know was first put forward in the 
„Reflections‟, and it seems difficult to explain this difficulty on the grounds of coincidence.” 
(Groenewegen, 1969, 2002, p. 369).125 Bovenstaande overeenkomst wordt eveneens 
verklaard door het feit dat Smith de Réflexions  raadpleegde. 
 

6.12 De samenhang tussen de verschillende manieren waarop kapitaal kan 
worden benut 

 
Naast het uiteenzetten van de verschillende manieren waarop kapitaal wordt benut, 
benadrukken Turgot en Smith dat deze manieren met elkaar samenhangen. Zij stellen 
dat het inkomen dat men ontvangt door het benutten van zijn kapitaal op een 
bepaalde wijze in relatie staat met alle andere wijzen waarop inkomen met kapitaal 
verkregen wordt. Turgot en Smith schrijven respectievelijk het volgende:  
 

“Il est évident que les produits annuels qu‟on peut retirer des capitaux placés dans ces différents emplois sont 
bornés les uns par les autres, et tous relatifs au taux actuel de l‟intérêt de l‟argent.” (Turgot, 1997, p. 213, 
paragraaf LXXXIII, Ephémérides paragraaf LXXXII).  

 

                                                      
125 In het volgende hoofdstuk wordt duidelijk dat wat betreft deze overeenkomst er geen concreet bewijs is dat 
Smith ook deze paragraaf van de Réflexions daadwerkelijk in zijn bezit had. 
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“Each of those four methods of employing capital is essentially necessary either to the existence or extension of the 
other three, or to the general conveniency of the society.” (Smith, 1976, p. 360). 

 
Opvallend is vervolgens de overeenkomst die hierna volgt. 
 

“Celui qui prête son argent à intérêt jouit encore plus paisiblement et plus librement que le possesseur de terre; 
mais l‟insolvabilité de son débiteur peut lui faire perdre son capital. Il ne se contentera donc pas d‟un intêrét égal 
au revenu de la terre qu‟il achèterait avec le même capital. L’intérêt de l’argent prêté doit donc être 
plus fort que le revenu d’une terre achetée pour le même capital, car si le prêteur trouvait à acheter 
une terre d‟un revenue égal, il préférerait cet emploi.” (Turgot, 1997, p. 214, paragraaf LXXXV, 
Ephémérides paragraaf LXXXV).  
 
“The ordinary market price of land, it is to be observed, depends every where upon the ordinary market rate of 
interest. The person who has a capital from which he wishes to derive a revenue, without 
taking the trouble to employ it himself, deliberates whether he should buy land with it, 
or lend it out at interest. The superior security of land, together with some other advantages which almost 
every where attend upond this species of property, will generally dispose him to content himself with a smaller 
revenue from land, than what he might have by lending out his money at interest.” 
(Smith, 1976, p. 358). 

 
Turgot en Smith zetten in bovenstaande passages uiteen hoe kapitaal dat wordt 
geïnvesteerd in een landbouwonderneming minder zal opleveren dan kapitaal dat 
wordt uitgeleend tegen een rente.126 De reden hiervoor is dat het uitlenen van zijn 
kapitaal tegen een rente een groter risico (l‟insolvabilité du débiteur) met zich meebrengt 
dan het investeren in een landbouw onderneming (security of land). Een groter risico 
rechtvaardigt in de analyse van Turgot en Smith een hogere rente. Opvallend is dat 
Turgot en Smith een bijna vergelijkbaar woordgebruik hanteren alleen een precies 
tegenovergestelde redenering. Turgot stelt dat het inkomen op geleend geld groter 
(plus fort) moet zijn dan het inkomen dat wordt verdiend op een landbouw 
onderneming. Smith stelt dat het inkomen van de grond kleiner (smaller) moet zijn dan 
het inkomen dat men kan verkrijgen op uitgeleend geld.  
 
Cantillon had in zijn Essai ook duidelijk uiteengezet dat er sprake was van een 
samenhang tussen de verschillende manieren waarop men zijn geld kan investeren en 
hoe deze verschillende manieren in samenhang tot elkaar staan gelet op het risico dat 
aan elke manier verbonden is. Cantillon schrijft:  
 

                                                      
126 Groenewegen merkt deze overeenkomst eveneens op in zijn artikel Turgot and Adam Smith (Groenewegen, 1969, 
2002, p. 368). 
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“Un homme qui prête son argent sur de bons gages ou sur l‟hypothèque de terres, court au moins le hasard de 
l‟inimitié de l‟emprunteur, ou celui des frais, des procès et des pertes; mais lorsqu‟il prête sans sûreté, il court risque 
de tout perdre.” (Cantillon, 1952, p. 111).  
 
“Il parait par ces exemples et par ces inductions, qu’il y a dans un État plusieurs classes 
et allées d’intérêts ou de profit; que dans les plus basses classes, l’ intérêt est toujours le 
plus fort à proportion du plus grand risque; et qu’il diminue de classe en classe jusqu’à 
la plus haute qui est celle des négociants riches et réputés solvables.” (Cantillon, 1952, p. 
116). 
 
“S‟il est permis et honnête à un propriétaire de terre de donner une ferme à haut prix à un fermier indigent, au 
hasard d‟en perdre toute la rente d‟une année, il semble qu‟il devrait être permis au prêteur de perdre non 
seulement son intérêt ou profit, mais encore son capital, et stipuler tel intérêt que l‟autre consentira volontairement 
de lui accorder…” (Cantillon, 1952, p. 122). 

 
Deze bovenstaande passages uit de Essai laten duidelijk zien dat Cantillon, nog 
voordat de Réflexions en The Wealth of Nations verschenen, uiteen had gezet dat er 
verschillende rendementen te behalen zijn afhankelijk van de manier waarop men zijn 
geld investeert. Dit gegeven verklaart overigens nog niet de mate van overeenkomst 
tussen Turgot en Smith in de bewoording waarmee dit zelfde principe wordt 
beschreven. Gelet op die overeenkomst tussen de Réflexions en The Wealth of Nations 
ziet het er dan ook naar uit dat Turgot inspiratie opdeed bij Cantillon omtrent het 
principe en Smith vervolgens de Réflexions als bron gebruikte.   
 

6.13 De hoeveelheid geld in circulatie heeft geen invloed op hoogte van de 
rente 

 
Voor zowel Turgot als Smith heeft het toevoegen van extra geld aan een economie 
geen rentedaling tot gevolg. De rentevoet is volgens hen afhankelijk van reële factoren 
en niet van monetaire factoren. Turgot schrijft het navolgende hierover:  
 

“Ce n’est donc pas la quantité d’argent existant comme métal qui fait hausser ou baisser 
l’intérêt de l’argent, ou qui met dans le commerce plus d‟argent offert à prêter; c‟est uniquement la somme de 
capitaux existante dans le commerce, c‟est-à-dire la somme actuelle des valeurs mobiliaires de toute espèce, 
accumulées, épargnées successivement sur les revenus et les profits pour être employées à procurer au possesseur de 
nouveaux revenus et de nouveaux profits.” (Turgot, 1997, p. 211, paragraaf LXXIX, Ephémérides 
paragraaf LXXIX). 

 
Smith stelt op de volgende manier dat de hoeveelheid geld in een economie geen 
effect heeft op de hoogte van de rente: 
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“The quantity of stock, therefore, or, as it is commonly expressed, of money which can be lent at interest in 
any country, is not regulated by the value of the money, whether paper or coin, which serves 
as the instrument of the different loans made in that country, but by the value of that part of the annual produce 
which, as soon as it comes either form the ground, or from the hands of the productive labourers, is destined not 
only for replacing a capital, but such a capital as the owner does not care to be at the trouble of employing 
himself.” (Smith, 1976, p. 351). 
 
“…it is utterly impossible that the lowering of the value of silver could have the smallest tendency to lower the rate 
of interest.” (Smith, 1976, p. 354). 

 
Cantillon schreef in 1755 al in zijn Essai:  
 

“L‟abondance ou la disette d‟argent dans un État, hausse toujours ou baisse les prix de toutes choses dans les 
altercations du troc, sans avoir aucune liaison nécessaire avex le prix de l‟intérêt, qui peut très bien être haut dans 
les États où il y a abondance d‟argent, et bas dans ceux où l‟argent est plus rare...” (Cantillon, 1952, p. 119).  

 
Ten aanzien van deze bovengenoemde overeenkomstige passage tussen Turgot en 
Smith omtrent het idee dat de hoeveelheid geld geen invloed heeft op de hoogte van 
de rente is het derhalve moeilijk om te stellen dat Smith de Réflexions als bron heeft 
gebruikt. Cantillon zette dit principe al uiteen in zijn Essai en de mate van 
overeenkomst in de bewoording waarin door Turgot en Smith dit principe wordt 
beschreven is verwaarloosbaar. Daarnaast verwijst Smith in zijn Wealth of Nations 
expliciet naar Hume als degene van wie dit idee komt. Dat Smith dacht dat dit idee te 
danken was aan Hume en niet zozeer aan Cantillon lijkt aannemelijk omdat Hume dit 
idee in 1752 in zijn Political Discourses uiteenzette. De Essai van Cantillon verscheen pas 
in grotere oplage in 1755.  
 

6.14 De prijs van goud en zilver in China 

 
Turgot geeft paragraaf XLVI van zijn Réflexions de volgende titel: “Variations dans la 
valeur de l‟or et de l‟argent comparés avec les autres objets de commerce et entre eux.” In deze 
paragraaf gebruikt Turgot vervolgens het voorbeeld van China en de prijs van goud en 
zilver die daar geldt:  
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“Encore aujourd‟hui, à la Chine, on ne donne guère qu‟environ douze onces d‟argent pour avoir une once d‟or, en 
sorte qu‟il y a un très grand avantage à porter de l‟argent à la Chine pour l‟échanger contre de l‟or que l‟on 
rapporte en Europe.” (Turgot, 1997, p. 185, paragraaf XLVI, Ephémérides paragraaf LXVIII127). 

 
Smith betitelt een deel van deel III van Hoofdstuk XI van Boek I: “Disgression concerning 
the Variations in the Value of Silver during the Course of the four last Centuries.” Vervolgens 
schrijft hij net als Turgot:  
 

“In China, and the greater part of the other markets of India, ten, or at most twelve, ounces of silver will purchase 
one ounce of gold: in Europe it requires from fourteen to fifteen ounces.” (Smith, 1976, p. 225).  

 
Mossner en Ross merken op dat Cantillon in zijn Essai een vergelijkbaar voorbeeld 
hanteert. Zo schrijft Cantillon:  

 
“Dans le Japon où il y a des mines d‟argent assez abondantes, la proportion de l‟or à l‟argent est aujourd‟hui 
comme 1 à 8; a la Chine, comme 1 à 10; dans les autres pays des Indes en deca, comme 1 à 11, comme 1 à 12, 
comme 1 à 13, et comme 1 à 14 à mesure qu‟on approche de l‟Occident et de l‟Europe…” (Cantillon, 1952, p. 
149).  

 
De titel waar deze passage in l‟Essai verschijnt is: “Des variations de la proportion des 
valeurs, par rapport aux métaux qui servent de monnaie.” 
 
Het lijkt duidelijk dat Cantillon hier voor zowel Turgot als Smith de inspiratiebron is 
geweest.  
  

6.15 Goud en zilver om de waarde van een goed aan te duiden 

 
Sommige handelswaren zijn makkelijker dan andere om te gebruiken om de waarde 
van een goed aan te duiden. Goud en zilver kunnen volgens Turgot en Smith dan ook 
het beste als geld worden gebruikt. 
 
Turgot schrijft over goud en zilver:  
 

“ Ces deux métaux sont donc de toutes les marchandises les plus faciles à vérifier pour leur qualité, à diviser 
pour leur quantité, à conserver éternellement sans altération, et à transporter en tous lieux aux 
moindres frais.” (Turgot, 1997, p. 183, paragraaf XLII, Ephémérides paragraaf XLIV). 

 
                                                      
127 In de Ephémérides wordt per abuis het nummer LXVIII gehanteerd terwijl er XLVIII had moeten staan 
aangezien de paragraaf ervoor en er na respectievelijk XLVII en XLIX zijn  
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Smith redeneert op een vergelijkbare wijze :  
 
“In all countries, however, men seem at last to have been determined by irresistible reasons to give the preference, 
for this employment, to metals above every other commodity. Metals can not only be kept with as little loss 
as any other commodity, scarce any thing being less perishable than they are, but they can likewise, 
without any loss, be divided into any number of parts, as by fusion those parts can easily be re-united again; a 
quality which no other equally durable commodities possess, and which more than any other quality renders them 
fit to be the instruments of commerce and circulation.” (Smith, 1976, p. 38).  

 
Uit bovenstaande passage maken we op dat voor Turgot en Smith goud en zilver het 
best als handelswaar worden gebruikt omdat het een constante kwaliteit (sans altération 
versus less perishable) heeft, eenvoudig te verdelen is (diviser versus divided) en niet aan 
bederf onderhevig is (facile à conserver versus kept with as little loss as any other commodity). 
Deze bovenstaande overeenkomst is opvallend, mede gelet op de vergelijkbare 
bewoording.  
 
Cantillon schrijft in zijn Essai echter het volgende over de voordelen van het 
gebruiken van goud en zilver om de waarde van goederen te uiten: 

 
“La valeur des métaux au marché, de même que toutes les marchandises ou denrées, est tantôt au-dessus, tantôt 
au-dessous, de la valeur intrinsèque, et varie à proportion de leur abondance ou de leur rareté, suivant la 
consommation qui s‟en fait.” (Cantillon, 1952, p. 55).  

 
Vervolgens schrijft hij:  
 

“L‟or et l‟argent peuvent non seulement servir aux mêmes usages que l‟étain et le cuivre […]  Ils ont encore ces 
avantages par-dessus les autres métaux que le feu ne les consume pas, et ils sont si durables qu‟on peut les 
regarder comme des corps permanents…” (Cantillon, 1952, p. 55).  

 
Tenslotte nog:  
 

“L‟or et l‟argent seuls sont de petit volume, d’égale bonté, faciles à transporter, à subdiviser sans 
déchet, commodes à garder, beaux et brillants dans les ouvrages qu‟on fait, et durables presque juqu‟à l‟éternité.” 
(Cantillon, 1952, p. 61). 

 
Cantillon was dus reeds eerder tot dezelfde conclusie gekomen en Smith kan op dit 
punt evenals Turgot dus geïnspireerd zijn door Cantillon. 
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6.16 l’Esprit de luxe vs. Prodigality 

 
Het aanschaffen van luxe goederen zorgt volgens Turgot voor een vermindering van 
het beschikbare kapitaal in een economie:  
 

“L'esprit d' économie dans une nation augmente sans cesse la somme des capitaux; le 
luxe tend sans cesse à les détruire.” (Turgot, 1997, p. 212, paragraaf LXXX, Ephémérides 
paragraaf LXXX).  

 
Op dezelfde manier stelt Smith dat het bezitten en aanschaffen van luxe goederen 
slechte gevolgen heeft voor de economie. Zo stelt Smith:  
 

“As frugality increases, and prodigality diminished the publick capital...” (Smith, 1976, p. 
346).  
 
“Capitals are increased by parsimony, and dimished by prodigality and misconduct.” (Smith, 1976, p. 337). 

 
Bij Cantillon vinden we een dergelijke beschrijving van het aanschaffen van luxe 
artikelen en de effecten die dat heeft op het beschikbare kapitaal niet terug. Wat 
betreft deze overeenkomst lijkt Turgot de inspiratiebron te zijn geweest voor Smith. 
 

6.17 Conclusie omtrent de tekstuele overeenkomsten tussen de Wealth of 
Nations en de Réflexions 

 
In bovenstaande paragrafen is een zestiental overeenkomsten tussen The Wealth of 
Nations en de Réflexions uiteengezet. Deze overeenkomsten zijn vervolgens met de 
Essai vergeleken om af te leiden of Cantillon als inspiratiebron hier voor kan worden 
aangewezen. 
 
Wat betreft bovenstaande overeenkomsten stellen verscheidene auteurs in zijn 
algemeenheid dat het nogal vanzelfsprekend is dat twee tijdgenoten tot dezelfde 
ideeën komen.  
 
Groenewegen schrijft: 

 
“In order to explain these broad similarities, the simplest answer is probably also the most plausible. They may be 
partly explained by the common heritage which the two economists shared, especially in the writings of Locke, 
Cantillon, Hume and Quesnay. Their similar outlook on economic policy at which they both arrived independently 
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early in their respective careers, explains the similarities that remain. It is not really suprising that people with a 
similar outlook on economic issues and with common theoretical forefathers would produce books with so many 
similar ideas.” (Groenewegen, 1969, 2002, p. 373).  
 

 
Rae, die uitvoerig het leven en werk van Smith bestudeerde, schrijft:  
 

“Two contemporary thinkers [Turgot en Smith], dealing with the same subject under the same general 
influences and tendencies of the time, may think nearly alike even without any manner of personal 
intercommunication, and the idea of natural liberty of trade in which the main resemblance between the writers in 
the present case is supposed to occur, was already in the ground and sprouting up here and there before either of 
them wrote at all.” (Rae, 1895, p. 203).  

 
Hetgeen Rae en Groenwegen opmerken is inderdaad aannemelijk. Dat zowel Turgot 
als Smith veel belang hechten aan investeringen in het productie- en verdelingsproces 
moet bijvoorbeeld worden toegeschreven aan de invloed van de fysiocraten op beide 
auteurs.  
 
De uitgangspunten dat het salaris van een arbeider gelijk is aan zijn 
minimumlevensbehoefte, dat geld kapitaalaccumulatie bevordert, dat de hoeveelheid 
geld in circulatie geen invloed heeft op de hoogte van de rente en dat goud en zilver 
uitstekende metalen zijn als ruilmiddel zijn voorbeelden die erop wijzen dat Turgot en 
Smith beiden zijn geïnspireerd door de Essai van Cantillon. De invloed van Cantillon 
met zijn Essai op de ideeën van Turgot en Smith kan na het bestuderen van 
bovenstaande paragrafen niet worden ontkend. 128 Gallais-Hamonno deelt deze 
conclusie door te stellen dat: “Il est possible […] que la lecture réfléchie d‟une même oeuvre, 
l‟Essai de Cantillon, éclairée par la méthode des Physiocrates […] ait conduit les deux auteurs 
[Smith en Turgot] aux mêmes découvertes.” (Gallais-Hamonno, 1978, p. 179).  
 
Niettemin is gebleken dat een groot aantal van bovenstaande overeenkomsten tussen 
The Wealth of Nations en de Réflexions niet zonder meer wordt verklaard door de invloed 
van Cantillon.  
 
Voor een aantal overeenkomsten geldt Cantillon zeer waarschijnlijk als de 
inspiratiebron, maar waarbij men wel duidelijk de indruk krijgt dat Turgot daaraan een 
specifieke invulling gaf die door Smith is gebruikt in zijn Wealth of Nations. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld over de verschillende manieren waarop land kan worden bewerkt 

                                                      
128 Hetzelfde geldt zoals gezien in paragraaf 6.7 voor de fysiocraten voor zover het betreft het idee dat 
investeringen van essentieel belang zijn in het productie- en verdelingsproces. 
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en meer specifiek de omschrijving van métayer en fermiers en de samenhang tussen de 
verschillende manieren waarop kapitaal kan worden benut.  
 
Wat betreft de tekstuele overeenkomsten omtrent het belang van privé-eigendom, de 
oorzaken van de ongelijkheid in een samenleving en de oorzaak van de 
arbeidsverdeling is het moeilijk om naar een andere bron dan Turgot te verwijzen. Dat 
geldt wellicht nog sterker voor het idee dat sparen meteen tot investeringen leidt. Hier 
moet aangenomen worden dat dit oorspronkelijke ideeën zijn geweest van Turgot en 
kan het haast niet anders dan dat Smith uit de Réflexions inspiratie putte.  
 
De besproken tekstuele overeenkomsten tussen The Wealth of Nations en de Réflexions 
zijn samengevat in Tabel 1.  
 
Tabel 1: Drie verklaringen voor de tekstuele overeenkomsten tussen The Wealth of Nations en 
de Réflexions 
Paragraaf De tekstuele overeenkomsten 

tussen de Wealth of Nations en 
de Réflexions 

Invloed van 
Cantillon en 
zijn Essai  

Cantillon en zijn 
Essai gelden als 
inspiratiebron 
voor Turgot. 
Turgot bewerkt 
de ideeën van 
Cantillon en 
Smith gebruikt 
vervolgens de 
Réflexions als 
inspiratiebron 

De 
overeenkomsten 
worden niet 
verklaard door de 
invloed van derden 
onder wie 
Cantillon. De enig 
mogelijke 
verklaring lijkt dat 
Smith de Réflexions 
als inspiratiebron 
heeft gebruikt. 

6.1 Belang van privé eigendom 
als pre voor de vooruitgang 
van de samenleving 

X   

6.2 Ongelijkheid in de 
samenleving 

  X 

6.3 Arbeidsverdeling  X  
6.4 De vijf manieren waarmee 

land bewerkt kan worden 
(métayer en fermiers) 

  X 
 

6.5 De vergoeding van arbeid en 
het prijsvormingsproces 

 X  

6.5 De oorzaak voor het feit dat 
het salaris gelijk is aan de 
minimum levensbehoefte 

  X 

82

DE TEkSTUELE OvEREEnkOMSTEn TUSSEn the wealth of nations 
En de réflexions



 93 

6.6 Inkomensverdeling in 
verschillende stadia 

 X  

6.7 Het belang van investeringen 
in het productie en 
verdelingsproces en het 
voorbeeld van de wever129 

  
 

 
 

6.8 Sparen leidt meteen tot 
investeringen 

  X 

6.9 Motivatie om te sparen X   
6.10 Geld bespoedigt het 

kapitaalaccumulatieproces 
X   

6.11 Verschillende manieren 
waarop kapitaal benut kan 
worden  

  X 

6.12 De samenhang tussen de 
verschillende manieren 
waarop kapitaal benut kan 
worden 

 X  

6.13 Hoeveelheid geld in circulatie 
geen invloed op de hoogte 
van de rente 

X   

6.14 De prijs van goud en zilver in 
China 

X   

6.15 Goud en zilver om de waarde 
van een goed aan te duiden 

X   

6.16 L‟Esprit de luxe vs. 
Prodigality 

  X 

 
 
In totaal wijzen zes overeenkomsten erop dat Smith voor het schrijven van The Wealth 
of Nations zeer waarschijnlijk de Réflexions van Turgot raadpleegde. Vier andere 
overeenkomsten wijzen er eveneens op dat Smith zich liet inspireren door Turgot. 
Voor wat betreft deze laatste vier overeenkomsten moet ervan uitgegaan worden dat 
deze ideeën oorspronkelijk afkomstig zijn van Cantillon.  
 
Om met grotere zekerheid vast te stellen dat Smith de Réflexions voor zijn Wealth of 
Nations raad pleegde dienen de volgende onderzoeksvragen bevestigend beantwoord te 
worden: 
Was Smith in het bezit van de Réflexions? 
Hebben Smith en Turgot elkaar ontmoet en ideeën met elkaar uitgewisseld? 

                                                      
129 Deze overeenkomst moet toegeschreven worden aan de invloed van de fysiocraten op zowel Turgot als Smith. 

TURGOT & SMITH; EEn paaR apaRT

83



 94 

Hebben Smith en Turgot gemeenschappelijke vrienden gehad, via welke Smith en 
Turgot mogelijk ideeën hebben uitgewisseld? 
Hebben Smith en Turgot publicaties met elkaar uitgewisseld? 
Hebben Smith en Turgot met elkaar gecorrespondeerd? 
 
In de volgende hoofdstukken wordt een antwoord gegeven op bovenstaande vragen. 
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7 Smith in het bezit van de Réflexions, maar een verwijzing in 
The Wealth of  Nations ontbreekt 

 
In het vorige hoofdstuk is een aantal overeenkomsten tussen The Wealth of Nations en 
de Réflexions aan de orde geweest. Om met grotere zekerheid vast te stellen of Smith 
de Réflexions als inspiratiebron gebruikte voor zijn Wealth of Nations wordt in dit 
hoofdstuk nader bezien waarom Smith niet naar Turgot verwijst in The Wealth of 
Nations. Het ontbreken van een verwijzing geeft in eerste instantie de indruk dat de 
Réflexions niet een belangrijke rol speelden bij Smith voor het schrijven van zijn Wealth 
of Nations. In dit hoofdstuk wordt duidelijk dat op basis van het ontbreken van een 
verwijzing niet mag worden geconcludeerd dat de Réflexions niet van invloed zijn 
geweest op Smith. Vervolgens wordt in dit hoofdstuk vastgesteld in hoeverre Smith in 
het bezit was, dan wel kennis nam van de inhoud van de Réflexions. Alleen als Smith 
daadwerkelijk in het bezit van de Réflexions is geweest dan wel er op een andere wijze 
kennis van nam is het aannemelijk dat Smith deze ook als inspiratiebron gebruikte. 
 

7.1 Het ontbreken van een verwijzing naar Turgot en de Réflexions in The 
Wealth of Nations 

 
In The Wealth of Nations wordt voortdurend door Smith verwezen naar invloedrijke 
Franse schrijvers, de Franse literatuur en de Franse politieke en economische situatie 
in de tweede helft van de achttiende eeuw.130  
 
De volgende Franse auteurs komen expliciet aan de orde in The Wealth of Nations: 
François Bernier (1625-1688), Georges-Louis Leclerc Comte de Buffon (1707-1788), 
Nicolas François Dupré de Saint Maur (1695-1774), Cantillon, Quesnay, Mercier de La 
Rivière, Marquis de Mirabeau, Montesquieu, Morellet en Voltaire. Hij verwijst naar 
deze auteurs zonder expliciet hun geschriften te citeren.131  
 

                                                      
130 Zie ook paragraaf 3.5 
131 Behalve wat betreft Morellet, aangezien Smith wel naar zijn Prospectus verwijst. 
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Een verwijzing naar Turgot en/of de Réflexions ontbreekt echter in The Wealth of 
Nations.132 Dit behoeft natuurlijk niet te betekenen dat Smith de Réflexions niet als 
inspiratiebron gebruikte. Smith verwijst in The Wealth of Nations immers niet altijd even 
coherent en systematisch naar de publicaties van andere auteurs. Condorcet bevestigt 
dit in een voetnoot van Vie de Mr. Turgot:  
 

“…l‟espèce de légereté avec laquelle il [Smith] trace soit les auteurs qu‟il désigne sous le nom d‟Économistes 
Français, soit la question de l‟établissement d‟un impôt unique, ce qui l‟a entrainé dans quelques erreurs, et lui à 
commettre quelques injustices. Il y a aussi quelques inexactitudes peu importantes dans les faits relatifs à la 
France.” (Condorcet, 1786, p. 54). 

 
De volgende voorbeelden illustreren de onzorgvuldige manier van verwijzen door 
Smith. In Hoofdstuk I van Boek IV van The Wealth of Nations schrijft hij: “Mr. Locke 
remarks a distinction between money and other moveable goods...” Het is niet duidelijk over welk 
boek van Locke Smith het heeft (Smith, 1976, p. 430). In Hoofdstuk IX van Boek IV 
citeert Smith de Marquis de Mirabeau zonder het boek van de Marquis te benoemen 
(Smith, 1976, p. 679). In Hoofdstuk III van Boek V schrijft hij: “The publick funds […] 
have by one author been represented as the accumulation of capital superadded to the other capital of 
the country […] He does not consider the capital ...” Smith refereert hier aan een auteur maar 
zegt niet welke auteur (Smith, 1976, p. 924).133 Het is ook bekend dat Smith refereert 
naar bijvoorbeeld de boeken van Jean Louis Moreau de Beaumont (1715-1785)134 en 
Jacques Necker (1732-1804)135 zonder de naam van de auteur en de titel van hun boek 
te noemen. 
 
Een ander aspect dat opvalt in de manier waarop Smith naar auteurs verwijst in The 
Wealth of Nations is dat hij soms naar de auteur één maal expliciet refereert terwijl hij 
vervolgens meerdere malen gebruik maakt van de publicatie van deze auteur zonder 
dat te vermelden. Dit laatste wordt geïllustreerd door de manier waarop Smith naar 
Cantillon verwijst. Smith refereert één keer expliciet aan Cantillon in The Wealth of 
Nations inzake de vergoeding van arbeid. Opvallend is, zoals in het vorige hoofdstuk is 

                                                      

132 Men kan hoogstens stellen dat Smith zeer indirect ook naar Turgot verwijst wanneer hij in zijn algemeenheid de 
(Franse) economen ter sprake brengt. Zo schrijft hij in The Wealth of Nations: “They have for some years past made a pretty 
considerable sect, distinguished in the French republic of letters by the name of, The Oeconomists. Their work have certainly been of some 
service to their country.” (Smith, 1976, p. 679). 
133 Campbell en Skinner vermoeden dat het hier om J.F. Melon gaat en zijn Essai politique sur le Commerce (1734). 
Campbell en Skinner veronderstellen dat Smith ook ten onrechte naar François Bernier verwijst in The Wealth of 
Nations (Smith, 1976, p. 730). In hoofdstuk V van Boek II verwijst Smith naar Morellet en een lijst die deze laatste 
zou hebben gemaakt van fifty-five joint stock companies for foreign trade (Smith, 1976, p. 755). Een verwijzing naar deze 
lijst ontbreekt eveneens.  
134 Mémoires conernant les Impositions et Droits en Europe (1768-9). 
135 Sur la législation et le commerce des Grains (1755). 
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geconstateerd, dat er aanwijzingen zijn dat Smith ook voor andere onderwerpen de 
denkbeelden van Cantillon gebruikte.136 Wat betreft deze onderwerpen verzuimt Smith 
echter naar Cantillon of zijn Essai te verwijzen.  
 
Dat Smith niet naar Turgot verwijst in zijn Wealth of Nations kan dus worden verklaard 
door de onzorgvuldige wijze waarop Smith in het algemeen verwijst. 
 
Een andere mogelijke verklaring is de volgende. Turgot was op het moment dat Smith 
zijn Wealth of Nations schreef meer bekend als een (bekwame) bestuurder dan als 
wetenschapper of filosoof. Wellicht dat Smith het om die reden niet nodig achtte om 
naar Turgot te verwijzen. Daarnaast had Turgot in feite met zijn Réflexions alleen maar 
een brochure geschreven over de economie, terwijl andere auteurs, zoals Cantillon, 
naar wie wel wordt verwezen een gehele verhandeling erover hadden geschreven. 
Bovendien verschenen de Réflexions in de Ephémérides anoniem onder de letter X.137 
Smith wilde mogelijk de anonimiteit van Turgot respecteren, maar dat was natuurlijk 
geen reden om niet naar de Réflexions te verwijzen.  
 
Men kan ook overwegen dat Smith niet naar Turgot verwees omdat hij liever wilde 
verhullen dat hij veel van Turgot had overgenomen. De vraag is of Smith de persoon 
er naar was om zich schuldig te maken aan ontlening zonder bronvermelding. In dit 
kader is het van belang op te merken dat auteurs zoals Tribe en Hutchinson opmerken 
dat er een andere belangrijke omissie blijkt te zijn in The Wealth of Nations. Het betreft 
een verwijzing naar James Steuart (1713-1780) en zijn Inquiry into the Principles of Political 
Economy (1767). Steuart was eveneens een Schot, maar verbleef een groot deel van zijn 
leven in het buitenland. Zijn Inquiry bestond uit vijf boeken waarin hij onder meer 
onderwerpen als handel, belastingen, geld, rente en banken behandelde. Vooral zijn 
analyse van de vraag en zijn theorie over geld waren vooruitstrevend (Hutchinson, 
1988, p. 350). Aangezien Steuart enig ingrijpen van de overheid in de economie 
rechtvaardigde wordt hij ook wel als mercantilist beschouwd (Ross, 1995, p. 243). 
Smith heeft kennis gehad van dit werk van Steuart dat tijdens het schrijven van The 
Wealth of Nations verscheen.138 Opvallend is echter dat Smith ook niet naar dit boek 
verwijst in zijn Wealth of Nations. Skinner spreekt van een curious omission van Smith 

                                                      
136 Zie paragraaf 6.9 en 6.10. 
137 In paragraaf 7.2 wordt duidelijk dat ongeacht het anoniem verschijnen van de Réflexions in de Ephémérides het 
zeer aannemelijk is dat Smith wist wie de auteurs was van de Réflexions.  
138 In een brief van Smith aan William Pulteney schrijft Smith op 3 september 1772: “I have the same opinion of Sir 
James Stewarts Book that you have. Without once mentioning it, I flatter myself, that every principle in it, will meet with a clear and 
distinct confutation of mine.” (Mossner & Ross, 1987, p. 164). 
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(Hutchinson, 1988, p. 337). En Tribe gaat zelfs zo ver door te stellen dat Smith bewust 
niet naar Steuart verwees. Zo schrijft Tribe:  
 

“Smith on the other hand studiously ignored Steuarts work even though it was a treatise of similar scope to the 
Wealth of Nations and it was available and was being reviewed in the period when Smith was completing his 
text. Clearly Smith intended his work to be in part a rebuttal of the positive aspects of Inquiry and he determined 
to emphasize the novelty of his principles by discouraging overt comparison with those expounded by his Jacobite 
[Steuart] predecessor.” (Tribe, 1988, p. 140). 

 
Het feit dat Smith niet naar Turgot of de Réflexions refereert mag niet als sluitend 
bewijs worden gezien dat hij de Réflexions niet als inspiratiebron gebruikte. De 
onzorgvuldige manier waarop Smith in het algemeen verwijst kan daar een goede 
reden voor zijn, terwijl het opzettelijk niet naar Turgot verwijzen evenmin kan worden 
uitgesloten. 
 

7.2 Smith in het bezit van de Ephémérides du Citoyen 

 
Uit de catalogus van de bibliotheek van Smith is op te maken dat Smith in het bezit 
was van 42 edities van de Ephémérides, waaronder de edities van november en 
december van 1769 (Mizuta, 2000, p. 86). In deze twee edities zijn de paragrafen I tot 
en met LXXII van de Réflexions gepubliceerd.139 De enige concrete aanwijzing dat 
Smith in het bezit is geweest van de Réflexions zijn deze exemplaren. We nemen aan dat 
hij daarmee ook kennis nam van de Réflexions.140 De overige paragrafen LXXIII t/m C 
van de Réflexions over de rentevorming en de rol van geld in een economie verschenen 
in de editie van januari 1770 van de Ephémérides. Er is geen concreet bewijs dat Smith 
ook deze aflevering van de Ephémérides bezat. Het lijkt aanemelijk dat hij deze 
aflevering ook bezat aangezien hij geabonneerd was op de Ephémérides. 141 In ieder geval 
staat vast dat ten aanzien van zes in het vorige hoofdstuk geconstateerde punten van 
overeenstemming kan worden geconcludeerd dat Smith de desbetreffende paragrafen 
van de Réflexions in zijn bezit had en er kennis van nam. Deze punten zijn de 
navolgende: 

1) Ongelijkheid in de samenleving (paragraaf 6.2) 
2) Arbeidsverdeling (paragraaf 6.3) 

                                                      
139 In de editie van november 1769 verschijnen de paragrafen I t/m XXX. In de editie van december 1769 de 
paragrafen XXXI t/m LXXII. 
140 Er wordt aangenomen dat Smith alle boeken die hij bezat ook heeft gelezen.  
141 Smith bezat de eerste 42 edities van de in het totaal 69 edities van de Ephémérides die tussen 1769 en 1772 
verschenen (Mizuta, 2000, p. 86). Er is geen reden aan te tonen waarom Smith opeens zijn abonnement op de 
Ephémérides zou hebben opgezegd. 
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3) De vijf manieren waarop land bewerkt kan worden (paragraaf 6.4) 
4) De vergoeding van arbeid en het prijsvormingsproces (paragraaf 6.5) 
5) De oorzaak voor het feit dat het salaris gelijk is aan de 

minimumlevensbehoefte (paragraaf 6.5) 
6) De inkomensverdeling in verschillende stadia (paragraaf 6.6) 

Het is niet bekend of Smith ook de paragrafen van de Réflexions in zijn bezit had op 
grond waarvan wij de overige punten van overeenstemming in het vorige hoofdstuk 
constateerden. Het gaat hierbij om de volgende punten:  

1) het principe dat sparen zich meteen in investeringen vertaalt (paragraaf 6.8) 
2) de verschillende manieren waarop kapitaal benut kan worden (paragraaf 6.11) 
3)  de samenhang tussen deze manieren van het benutten van kapitaal (paragraaf 

6.12) 
4) l‟esprit de luxe vs. prodigality (paragraaf 6.16) 

Dit viertal onderwerpen komt aan de orde in de paragrafen van de Réflexions die in de 
aflevering van januari 1770 van de Ephémérides verschijnen.  
 
Wat betreft de Réflexions zoals deze in de Ephémérides zijn verschenen, dienen twee 
opmerkingen te worden gemaakt.  
 
Ten eerste, zoals al eerder vermeld, had Dupont de Nemours een aantal tekstuele 
wijzigingen verricht alvorens hij de Réflexions in de Ephémérides opnam.142  
 
In de paragrafen I t/m LXXII zoals deze in de Ephémérides verschenen en waarvan 
vast staat dat Smith deze in zijn bezit had, zijn twee wijzigingen door Dupont de 
Nemours aangebracht. In paragraaf XVII Différence essentielle entre les deux classes 
laborieuses verwijdert hij de woorden humaines en civiles uit de volgende zin: “Il a besoin du 
cultivateur par la nécessité de l‟ordre physique, en vertu duquel la terre ne produit point sans travail ; 
mais le Cultivateur n‟a besoin du Propriétaire qu‟en vertu des conventions humaines et lois civiles.” 
Vervolgens voegt hij de volgende zin toe aan deze paragraaf: “Et cela pour prix des 
avances foncières par lesquelles ils ont mis ces terrains en état d‟être cultivés et qui se sont pour ainsi 
dire incorporées au sol même.”  
 
Daarnaast veranderde Dupont de Nemours in de Réflexions de paragraaf over slavernij, 
door de oorspronkelijke paragraaf XXI: “Seconde manière: Culture par esclaves” te 

                                                      
142 Deze tekstuele wijzigingen zijn terug te vinden in de afleveringen van november en december 1769 van de 
Ephémérides, Wat betreft de overige paragrafen van de Réflexions die in januari 1770 van de Ephémérides verschijnen, 
bleef Dupont trouw aan de oorspronkelijke tekst van Turgot. 
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verwijderen.143 Dupont de Nemours voegde zelf drie paragrafen over slavernij toe aan 
het stuk van Turgot (Cazes, 1970, p. 133).144 Dupont de Nemours behandelde slavernij 
als onderwerp uitgebreider, maar liet daarbij de achterliggende gedachte van Turgot 
over dit onderwerp ongemoeid. Dupont verwijderde ook paragraaf LV: Autre genre de 
richesses mobilières & d‟avances de la culture: Les Esclaves. Geconcludeerd kan worden dat de 
wijzigingen die Dupont de Nemours aan bracht in de paragrafen I t/m LXXII niet 
groot zijn. Deze minimale wijzigingen gaven Smith geen vertekend beeld van de 
ideeën, zoals Turgot deze had vastgelegd in de Réflexions.145 
 
Een tweede opmerking over de Réflexions zoals deze in de Ephémérides verschenen, is 
dat deze op verzoek van Turgot anoniem, onder de naam „Mr. X‟ werden 
gepubliceerd.146  
 
In de Ephémérides van november 1769 schreef Dupont de Nemours als inleiding het 
volgende over de auteur van de Réflexions:  
 

“Il y a très longtemps que nous sollicitons l‟Auteur de l‟ouvrage suivant [...] Il n‟avait jamais voulu y consentir 
[...] parce que les ayant jetées sur le papier il y a trois ans, fort à la hâte et dans des vues particulières […] 
Cependant comme ses occupations importantes & indispensables lui laissent trop peu de loisir pour qu‟on puisse 
répondre du temps où il seroit parvenu à se satisfaire lui-même; & que dans l‟état où sont ses Réflexions, elles 
nous paraissent encore former un ouvrage très intéressant…” (Ephémérides du Citoyen, 1769, Tome 
Onzième).  

 
Uit deze inleidende passage van Dupont de Nemours had Smith kunnen afleiden dat 
Turgot de auteur was, met name gelet op het navolgende. 
 
Turgot en Smith ontmoetten elkaar een paar maanden voordat Turgot zijn Réflexions in 
november 1766 schreef, in Parijs.147 Het is bekend dat Smith op dat moment zijn 
Wealth of Nations aan het schrijven was en zeer waarschijnlijk met Turgot ideeën uit 

                                                      
143 Het eerste gedeelte van deze paragraaf voegde Dupont aan de voorgaande paragraaf toe.  
144 De paragrafen hebben de volgende titels en nummers: Paragraaf XXI: “Autre manière qui est très mauvaise, qui a 
malheureusement été très générale dans des siècles de barbarie & qui à la honte du genre humain existe encore dans beaucoup de pays 
qui ne sont ni éclairés ni bien civilisés.” Paragraaf XXII: “Portions que la nature assure aux Cultivateurs, même esclaves, sur le 
produit de leurs travaux.” Paragraaf XXIII: “Combien la culture exécutée & chère pour le maître et pour l‟humanité.” 
145 Dupont de Nemours plaatste in de paragrafen vanaf LXXIII van de Refléxions nog een aantal opmerkingen. De 
opmerkingen, die Dupont de Nemours maakte gaan voornamelijk over de manier waarop volgens Dupont de 
Nemours een aantal termen die Turgot in zijn Réflexions gebruikte, geïnterpreteerd dienden te worden.  
146 Turgot stuurde vanuit Limoges een brief aan Dupont de Nemours waarin hij hem verzocht de Réflexions zo 
anoniem mogelijk te publiceren: “Voici mon cher Du Pont, le morceau sur les Richesses que je vous ai promis; il n‟est pas bon, 
mais il est long, quoique trop court. […] Il contient 101 paragraphe […] Donnez moi une autre lettre que C, celle ci etant connue de 
bien du monde […] Mettez ma préface si elle vous convient, ou ne la mettez pas, vous en êtes le maître.” (Schelle, 1922, p. 73, 
Tome III). Uiteindelijk verscheen de Réflexions in de Ephémérides met honderd paragrafen.  
147 Zie paragraaf 10.8 
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wisselde. 148 Smith kende derhalve Turgots ideeën en wist ook dat Turgot een 
belangrijke tijdrovende functie had als bestuurder. Kortom, hij had makkelijk kunnen 
concluderen dat Turgot de auteur was. Gelet op de gemeenschappelijke vrienden en 
kennissen die Turgot en Smith hadden valt daarnaast niet uit te sluiten dat een van 
deze vrienden Smith erop wees dat Turgot de auteur van de Réflexions was.149  
 

7.3 Smith mogelijk in het bezit van een versie van de tirage-à-part  

 
Turgot gaf na de verschijning van de Réflexions in de Ephémérides Dupont de Nemours 
de opdracht om honderd à honderdvijftig exemplaren van de oorspronkelijke tekst 
van de Réflexions afzonderlijk als brochure te publiceren en te verspreiden, de tirage-à-
part.  
 
Hoewel er nog geen aanwijzing is gevonden, is het mogelijk dat Smith ook een 
exemplaar van de tirage-à-part in zijn bezit had dan wel er kennis van heeft genomen. 
Vast staat dat Turgot op 29 maart 1770 aan Dupont de Nemours de opdracht gaf om 
onder meer de volgende personen van een exemplaar van de tirage-à-part te voorzien: 
Quesnay, Morellet, L'Abbé Baudeau, Mirabeau, Mercier de la Rivière, Tucker, 
Madame Blondel, Madame de Duchesse d‟Enville, Malesherbes, L‟Abbé de Véri 
(1724-1799), de Duc de la Rochefoucauld, L‟Abbé de Mably (1709-1785), Guillaume 
François Le Trosne (1728-1780), de Saint Péravy en zijn secretaris Caillard (Lundberg, 
1964, p. 51).  
 
Het is dus niet met zekerheid bekend of Smith een exemplaar kreeg, maar gelet op de 
personen die wél een exemplaar kregen, is het niet onwaarschijnlijk. Turgot stuurde 
bijvoorbeeld aan Tucker een exemplaar van de tirage-à-part, terwijl hij hem nog nooit 
had ontmoet. Turgot was van mening dat de Réflexions hem interesseerde. Zo schrijft 
Turgot aan Tucker:  
 

“...je vous prie d‟accepter à ce titre une brochure [Réflexions] que certainement ne vous présente aucune idée 
nouvelle, mais qu‟on m‟a persuadé pouvoir être utile pour répandre des idées élémentaires sur des objets qu‟on ne 
saurait trop mettre à l‟idée des peuples […] Ces questions m‟en rappellent d‟autres que vous aviez eu la bonté de 
m‟envoyer par M. Hume, et que je n‟ai jamais reçues…” (Daire & Dussard, 1844, p. 802, Tome II).150  

 

                                                      
148 Zie paragraaf 10.8 
149 Zie hoofdstuk 11 
150 Brief van Turgot aan Tucker, Parijs, 12 september 1770. Opmerkelijk aan de brief is dat Turgot van mening was 
dat in zijn Réflexions niets nieuws stond. Mogelijk is dit een uiting van Turgots bescheidenheid. 
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Aangezien Turgot in deze bovenstaande passage naar Hume verwijst lijkt het 
aannemelijk dat Turgot ook Hume van een exemplaar van de tirage-à-part  voorzag.  
 
Mocht Smith niet in het bezit zijn geweest van de tirage à-part dan is goed mogelijk dat 
hij de tirage-à-part wel heeft gelezen. In hoofdstuk 11 wordt duidelijk dat een groot 
aantal personen dat een versie van de tirage-à-part ontving ook tot de (intieme) 
vriendenkring van Smith behoorde. Smith kreeg mogelijk via een van deze personen 
de beschikking over een exemplaar.  
 
De bibliotheek van Smith 
Behalve dat Smith in het bezit was van de Ephémérides en derhalve in ieder geval een 
deel van de Réflexions, is er nog een aantal boeken in de bibliotheek van Smith dat in 
relatie tot Turgot vermelding verdient. 
 
Smith was in het bezit van het boek Vie de Monsieur Turgot geschreven door Condorcet 
(Mizuta, 2000, p. 62). Dit boek verscheen in 1786 tien jaar nadat The Wealth of Nations 
was gepubliceerd en vijf jaar na het overlijden van Turgot. Mocht Smith dit boek van 
Condorcet daadwerkelijk hebben gelezen dan was hem niet ontgaan dat Condorcet in 
Vie de Monsieur Turgot de overeenkomsten tussen de Réflexions en The Wealth of Nations 
benadrukte en van mening was dat met de Réflexions de kiem voor The Wealth of Nations 
was gelegd.  
 
Een Engelse versie van de Réflexions welke in 1793 werd gepubliceerd heeft 
vermoedelijk ook deel uitgemaakt van de bibliotheek van Smith. Alhoewel deze 
Engelse versie, Reflections on the formation and distribution of Wealth, drie jaar na de dood 
van Smith werd gepubliceerd, is dit boek voorzien van een bookplate afkomstig van de 
bibliotheek van Smith. Het is om deze reden dat Mizuta dit boek in zijn catalogus van 
de bibliotheek van Smith opnam (Mizuta, 2000, p. 258). Dit boek is overigens niet het 
enige boek dat na het overlijden van Smith is gepubliceerd en is toegevoegd aan de 
bibliotheek van Smith (Groenewegen, 2002, p. 384).151  
 
Deze vertaling van de Réflexions uit 1793 is gebaseerd op de originele tekst van de 
Réflexions. Het kan dus alleen een vertaling zijn van de oorspronkelijke versie van 
november 1766 of van de tirage-à-part van 1770 dan wel van een versie van 1788 
(Lundberg, 1964, p. 19). Wie de vertaler is wordt niet vermeld en is niet bekend.  

                                                      
151 Er circuleerden lange tijd losse bookplates van de bibliotheek van Smith (De Vivo, 2001, p. 95). Aangezien 
boeken afkomstig uit Smith zijn bibliotheek van grote waarde zijn is het niet ondenkbaar dat iemand een bookplate 
op dit boek plaatste zonder dat het ooit deel uitmaakte van de bibliotheek van Smith 
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I.C. Lundberg schreef in 1964 een proefschrift over dit opmerkelijke boek onder de 
titel Turgot‟s unknown translator. In haar proefschrift komt zij tot de conclusie dat alleen 
Adam Smith de vertaler van deze Engelse versie van de Réflexions kon zijn. Het werd 
pas na Smiths dood gepubliceerd en daarom na zijn dood aan zijn bibliotheek 
toegevoegd. Viner toonde later echter aan dat Smith niet de vertaler was van deze 
Engelse versie van de Réflexions.152 Volgens hem was de vertaler een koopman 
(Groenewegen, 1969, 2002, p. 375). 
 
Al was Smith niet de vertaler van deze Engelse versie van de Réflexions, het blijft 
intrigerend dat iemand het van belang achtte om alsnog dit boek aan de bibliotheek 
van Smith na zijn dood toe te voegen, mede gelet op wat in de inleiding van dit boek 
staat. De vertaler schreef immers de volgende inleiding:  
 
“His [Turgot] essays on the commerce of grains, on loans, on mines and quarries, the preambles to the arrest issued 
during his administration, and the various important articles in the Encyclopaedia, Etymology, Existence, Expansibility, 
Fair and Foundation are all pieces of great merit but in no one does his capacious mind shine forth with greater lustre than 
in this work [Réflexions] of which a translation is now offered to the public a work on the foundation of which was 
formed, one of the most approved and justly celebrated treatises in the English language, Dr. Adam Smith‟s Essay on the 
Wealth of Nations.” (Lundberg, 1964, p. 24). 

 

7.4 Conclusie 

Smith was in het bezit van de edities van november en december 1769 van de 
Ephémérides waarin een deel van de Réflexions verscheen. Aangezien hij geabonneerd 
was op de Ephémérides mag men aannemen dat hij de januari editie van 1770, waar het 
overige deel van de Réflexions in verscheen in zijn bezit had. Een schriftelijke 
bevestiging hiervoor ontbreekt. Daarnaast is uit voorgaande paragrafen gebleken dat 
het toch voor de hand ligt dat Smith ook de beschikking had over een exemplaar van 
de tirage-à-part. De in hoofdstuk 6 geconstateerde overeenkomsten kunnen dus worden 
verklaard doordat Smith de Réflexions bezat. Het feit dat Smith in zijn Wealth of Nations 
geen enkele keer expliciet verwijst naar Turgot en/of de Réflexions doet hier niet aan af, 
mede gelet op de onnauwkeurige wijze waarop Smith in het algemeen verwijst naar 
andere auteurs en hun geschriften in The Wealth of Nations. 

                                                      
152 Zie J. Viner Introduction to the Kelley‟s reprint of Rae‟s Life of Adam Smith (1965). 
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8 Smith en Turgot ontmoeten elkaar in Parijs in 1766 

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

8.1 The Grand Tour 

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

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

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

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

8.2 Een ontmoeting tussen april en september 1766  

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

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

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

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

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

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

9.1 De salons als kweekvijver voor de ideeën van de Verlichting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      
170 Brief van Smith aan Morellet, Edinburgh, 1 mei 1786 (Mossner & Ross, 1987, p. 295). 
171 Brief van Smith aan Hume, Toulouse, september 1765.  
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10 De invloedrijke salons in de tweede helft van de achttiende 
eeuw 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.3  Julie de Lespinasse  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10.4 De Comtesse de Boufflers186  

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

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

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

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

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

116

DE InvLOEDRIjkE SaLOnS In DE TWEEDE HELFT van DE 
acHTTIEnDE EEUW



 127 

n‟est pas être trop curieux, je serais bien aise de savoir le nom de la personne qui m‟a fait l‟honneur de me 
traduire.” (Mossner & Ross, 1987, p. 161).192 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

10.6 Le Baron d’Holbach 

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

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

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

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

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

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

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

10.7 De bijeenkomsten van de hofarts Quesnay 

 

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

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

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

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

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

10.8 De ontmoetingen tussen Turgot en Smith 

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

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

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

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

TURGOT & SMITH; EEn paaR apaRT

143



 154 

 
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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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). 

158

EEn cORRESpOnDEnTIE TUSSEn TURGOT En SMITH?



 169 

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. 

162

EEn cORRESpOnDEnTIE TUSSEn TURGOT En SMITH?



 173 

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.  
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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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13 Conclusie 

 
In de onderhavige studie heb ik onderzocht of er voldoende aanknopingspunten 
bestaan om te stellen dat Smith de Réflexions van Turgot als (inspiratie)bron gebruikte 
voor een aantal van zijn economische theorieën zoals die te lezen zijn in The Wealth of 
Nations. 
 
Bij het onderzoek zijn de volgende aanwijzingen gevonden die tot een positieve 
beantwoording van de gestelde vraag leiden en derhalve de conclusie rechtvaardigen 
dat de Réflexions van Turgot hebben gediend als (inspiratie)bron voor een aantal 
belangrijke economische theorieën, die Smith in The Wealth of Nations uiteen zette. 
  
In de eerste plaats kan worden gewezen op het ontbreken van een eenheid in het 
oeuvre van Smith. Na zijn reis door Frankrijk, waar hij Turgot ontmoette, treedt er 
een duidelijke verandering op. Smiths opvattingen kregen een meer economisch 
karakter.  
 
In de tweede plaats is er het ontbreken van een taalkundige eenheid in het oeuvre van 
Smith, zoals geconstateerd door Gallais-Hamonno. Het is opvallend dat Smith voor de 
economische onderwerpen in The Wealth of Nations andere zinsconstructies gebruikt 
dan die in de The Theory of Moral Sentiments. Dit duidt volgens Gallias-Hamonno op het 
feit dat een aantal ideeën van Smith in zijn Wealth of Nations niet van hemzelf is.  
 
In de derde plaats is duidelijk geworden dat de Franse (economische) denkbeelden van 
grote invloed op Smith zijn geweest en dat Smith veel bewondering had voor een 
groot aantal Franse economen uit zijn tijd, onder wie Quesnay. Daarnaast zijn er 
talloze Franse periodieken en boeken in de bibliotheek van Smith aangetroffen.  
 
Ten slotte heeft een vergelijking van verscheidene tekstuele overeenkomsten tussen 
The Wealth of Nations en de Réflexions geleerd dat zes van die zestien punten van 
overeenstemming niet worden verklaard door de invloed van Cantillon op beide 
auteurs. Daarbij zij overigens aangetekend dat het niet uitgesloten is dat Smith zich 
ook ten aanzien van sommige van de andere punten van overeenstemming heeft laten 
inspireren door de Réflexions.  
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Op basis van deze zes punten is het aannemelijk dat Smith de Réflexions als 
inspiratiebron gebruikte. De vraag die vervolgens rijst is of en hoe Smith kennis heeft 
genomen van (de inhoud van) de Réflexions. 
 
Vaststaat dat Smith een belangrijk deel (de paragrafen I t/m LXII) van de Réflexions 
bezat doordat hij geabonneerd was op de Ephémerides waarvan de jaargangen tot en 
met december 1769 teruggevonden werden in Smiths bibliotheek. De overige 
paragrafen van de Réflexions verschenen in de editie van januari 1770. Deze editie van 
de Ephémérides werd niet teruggevonden in de bibliotheek van Smith. 
 
Hoewel dit niet vast staat lijkt het waarschijnlijk dat Smith ook een exemplaar van de 
Réflexions kreeg van Dupont de Nemours. Dupont kreeg namelijk de opdracht van 
Turgot om aan een groot aantal vrienden en kennissen van Turgot een exemplaar te 
sturen. Smith behoorde stellig tot de kenniskring van Turgot. 
 
Naast het feit dat Smith de Réflexions kende is in onderhavig onderzoek aangetoond 
dat Turgot en Smith elkaar in de zomer van 1766 in de Parijse salons verscheidene 
malen ontmoetten en met elkaar discussieerden. Gedurende deze ontmoetingen dient 
te worden bedacht dat Turgot toen al de vragenlijst voor de Chinese studenten had 
opgesteld en derhalve ook, naar men mag aannemen het gedachtegoed had gevormd 
dat hij in november van 1766 als Réflexions op papier stelde. Men mag derhalve 
aannemen dat tijdens die ontmoetingen Turgot de theorieën/ideeën die in de Réfléxions 
voorkomen met Smith ter sprake bracht. 
  
Wij hebben verder gezien dat Smith en Turgot (zoals in die tijd gebruikelijk) met een 
groot aantal gemeenschappelijke vrienden correspondeerden. In deze correspondentie 
zien we ook dat veelvuldig economische ideeën en beginselen werden uitgewisseld en 
het is dan ook alleszins plausibel dat ook langs die weg Smith kennis nam van de 
ideeën van Turgot. 
 
Het is in dat verband merkwaardig dat er geen correspondentie tussen Smith en 
Turgot heeft bestaan. Fysiek bewijs van het bestaan van een correspondentie is 
ondanks veel onderzoek niet gevonden. Wij hebben gezien dat Smith en Turgot elkaar 
wel publicaties toe stuurden en ook verder zijn er aanwijzingen dat zo‟n 
correspondentie heeft bestaan. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de 
broer en zuster van Turgot na zijn overlijden mogelijke correspondentie van Smith 
waarschijnlijk aan Smith terug stuurden. Vervolgens weten we dat Smith de opdracht 
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gaf om na zijn dood al zijn overgebleven papieren te verbranden. Dit laatste kan dus 
een goede verklaring zijn waarom er geen correspondentie is teruggevonden. 
  
Ook is duidelijk geworden dat in The Wealth of Nations geen enkele verwijzing naar 
Turgot te vinden is terwijl wel verwezen wordt naar andere Franse schrijvers. Een 
achterdochtig brein zou hieruit, gekoppeld aan het feit dat Smith het zeer belangrijk 
vond dat alle correspondentie met hem na zijn dood verbrand werd, wellicht kunnen 
concluderen dat Smith niet naar Turgot heeft verwezen om te verhullen dat zijn 
economische theorieën in The Wealth of Nations in feite grotendeels van Turgot 
afkomstig waren.  
 
Om te stellen, zoals Lundberg doet: “it could be Ŕ and has been Ŕ argued that Smith and 
Turgot were not on sufficiently close terms to permit Turgot‟s influence to manifest itself on the able 
Scot” lijkt in het licht van de hiervoor beschreven bevindingen ongerechtvaardigd 
(Lundberg, 1964, p. 33). 
 
Kortom, naar aanleiding van dit onderzoek zijn er voldoende aanknopingspunten om 
aan te nemen dat Smith niet alleen kennis had van de Réflexions maar ook de Réflexions 
als inspiratiebron gebruikte voor The Wealth of Nations.  
 
Het gebruiken van de Réflexions als inspiratiebron neemt overigens niet weg dat Smith 
zelf voor een aanzienlijke bijdrage aan de economische wetenschap heeft gezorgd met 
zijn Wealth of Nations. Het bevestigt wel de waardevolle bijdrage van Turgot aan de 
economische wetenschap, die niet de erkenning heeft gekregen die hij verdient.  
Turgot blijkt achteraf gezien niet alleen een bekwame bestuurder te zijn geweest die 
zijn tijd ver vooruit was, maar ook een econoom die in een honderdtal paragrafen een 
aantal basisbeginselen van de economie heeft uiteengezet. Daarbij heeft Turgot als een 
van de eersten betoogd dat zowel arbeid, kapitaal als landbouw de drie essentiële 
productiefactoren zijn in een economie. Ook zijn betoog dat sparen zich meteen 
vertaalt in investeringen was een cruciale bijdrage aan de economische wetenschap.  
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Bijlage 2 Une soirée chez Madame Geoffrin 1755  

 
Une soirée chez Madame Geoffrin, 1755, Anicet Charles Gabriel Lemonnier. 
De samenstelling van het gezelschap is verzonnen door Lemonnier zelf. Op dit schilderij zijn 
vertegenwoordigd van achter van links naar rechts: Gresset, Marivaux, Marmontel, Vien, Thomas, La 
Condamine, l'abbé Raynal, Rousseau, Rameau, Mlle Clairon, Hénault, le duc de Choiseul, de buste van 
Voltaire, d'Argental, Saint-Lambert, Bouchardon, Soufflot, Danville, de comte de Caylus, Bartolomeo 
de Felice, Quesnay, Diderot, de baron de l'Aune Turgot, Malesherbes, de maréchal de Richelieu, verder 
gelegen Maupertuis, Mairan, d'Aguesseau, Clairaut le secrétaire de l'Académie tenslotte op de eerste rij 
van rechts naar links : Montesquieu, la comtesse d'Houdetot, Vernet, Fontenelle, Mme Geoffrin, le 
prince de Conti, la duchesse d'Anville, le duc de Nivernais, Bernis, Crébillon, Piron, Duclos, Helvétius, 
Vanloo, d'Alembert achter het bureau, Lekain die aan het lezen is, wat meer naar links Mlle De 
Lespinasse, Mme du Bocage, Réaumur, Mme de Graffigny, Condillac, helemaal links Jussieu, voor hem 
Daubenton en tenslotte Buffon. 
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English Summary 

 
Turgot and Smith; an odd couple 
 
Chapter 1 : Introduction 
 
In 1776 Adam Smith published his famous: An inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations, which today is basic literature for anyone studying economics. Much 
less known is Réflexions sur la formation et la distribution des Richesses written by Anne-
Robert Jacques Turgot nine years earlier. 
 
Over the years several authors have noted many similarities between both works. How 
can this be explained? Some authors, such as Groenewegen, state that this is due to 
the fact that they lived in the same time and were influenced by the same society and 
state of economic science. Other authors, such as Say and Condorcet, suggest that 
Smith must have been inspired by Turgot. This touches upon a long dispute about the 
question of where the source of classical-liberal economic thought lies, in France or in 
England. 
 
In this study I research whether there are sufficient indications that Smith used 
Turgot's Réflexions as a source (of inspiration) for a number of his important 
observations on the economy in The Wealth of Nations. 
 
In the past there have been many studies in which the Réflexions have been compared 
to The Wealth of Nations. This study is different in two aspects. In the first place sixteen 
textual similarities have been noticed and I have tried to find out how these similarities 
can be explained. Especially Cantillon is referred to as he did not belong to the 
mercantilists or physiocrats and his ideas have undoubtedly influenced some of 
Turgot‟s and Smith‟s ideas. By comparing both Smith and Turgot to Cantillon one 
obtains an entirely different comparison. 
 
In the second place in this study new light is shed upon the personal relationship 
between Turgot and Smith. The life of the salons in Paris in the second half of the 
eighteenth century is extensively described. Both Turgot and Smith frequently visited 
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these salons. The common friends are discussed as well as the likelihood of a 
correspondence between both authors. 
 
This study has the following structure. First the life and works of Turgot and Smith 
are discussed with attention to the influence of French thought of that time on Smith 
and The Wealth of Nations. Thereafter the predecessors (mercantilists, physiocrats and 
Cantillon) are discussed. On the basis of a study of sixteen textual similarities we reach 
a conclusion as to whether or not Smith has used Réflexions as a source (of inspiration). 
Thereafter we study the question whether there are indications that Smith knew the 
(content of the) Réflexions. 
 
Chapter 2 : Life and work of Anne-Robert Jacques Turgot 
 
In this chapter the life and work of Turgot is described. Turgot, born in 1727, studied 
in Paris during the Enlightenment and was a respected guest at the salons. He met 
Quesnay and Gournay whom he considered his teachers. After having been maître des 
requêtes, he was nominated in 1761 as governor of Limoges, which was one of the 
poorest and less accessible regions of France. 
 
Turgot improved the connection between Limoges and Paris and stated that free trade 
in grain would be the only solution to the frequent famines. He introduced the 
growing of potatoes, established a school for midwives and for veterinarians. Turgot 
also initiated the china industry in Limoges. 
 
The most drastic measure was the abolishment of la corvée royale, unpaid labor by the 
poor for the State. According to Turgot this frustrated own initiative and innovation 
and was an unjustified burden for the poor.  
 
In 1774 King Louis XVI appointed Turgot as Minister of Finance. Turgot aimed to 
ban corruption and to decrease the expenses of the crown. These plans were met with 
suspicion by the aristocracy and the King's wife, Marie-Antoinette. One of Turgot's 
first measures was to liberate the trade in grain. Unfortunately this happened during a 
period of bad harvests which led to an enormous increase of the price of bread and an 
uprising also known as: la guerre des  farines. Turgot, however, convinced the King to 
maintain the free trade in grain. 
 
On January 5, 1776 Turgot proposed les six edits which should have led to radical 
changes. However, the high grain prices, the changes which affected the privileges of 
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the aristocracy and the clergy led to too much pressure on the King who asked Turgot 
to hand in his resignation.  
 
After his resignation he regularly stayed at the castle belonging to his friend the 
Duchess d‟Enville. His library bears proof of his broad interests ranging from 
chemistry and mathematics to metaphysics.  
 
Turgot, who did not enjoy a good health, died in 1781, at the age of 53. 
 
Turgot was a man with a passion for justice and truth and was a very devoted 
administrator who was ahead of his time. Freedom and independence for each person 
were the most important conditions for the further development of society, according 
to Turgot. 
 
Réflexions is the only purely scientific work Turgot has written. Most other writings 
about the economy are texts resulting from his work in Limoges or as the Minister of 
Finance. 
 
Two speeches at the Sorbonne, when Turgot was 23, already showed his early interest 
in the economy. In L‟Eloge de Gournay Turgot advocates freedom of commerce. Turgot 
published four articles in l‟Encyclopédie in which, among other terms, he defines market 
and foundation. In Observations sur le Mémoire de Saint Péravy, Turgot disagrees with Saint 
Péravy and explains that the increase in agricultural production is not proportional to 
investments. Thereby establishing himself as a predecessor of the classical economist 
David Ricardo. In Valeurs et Monnaies Turgot defines money and compares it to the use 
of language. Many of Turgot‟s economic ideas and thoughts can also be found in his 
letters to l‟Abbé Terray and Hume.      
 
Chapter 3 : Life and work of Adam Smith 
 
Not much is known about Smith‟s private life. Smith was born in 1723 after his father 
had died in Kircaldy, Scotland. Smith studied at the University of Glasgow where he 
was influenced by two professors: Francis Hutcheson and Gersham Carmichael, who 
both taught moral philosophy. As one of the best students he obtained a scholarship 
for Oxford. 
 
In 1752 Smith was appointed professor of moral philosophy at the University of 
Edinburgh. He became well known because of his book The Theory of Moral Sentiments. 
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Smith studied and admired the work of the French encyclopedists. In 1763 Lord 
Townsend asked Smith to accompany his stepson during his grand tour in France. He 
stayed in France from February 1764 until October 1766. 
 
In 1767 Smith returned to Kircaldy and lived with his mother. He worked on The 
Wealth of Nations  which was published in 1776 and enjoyed immediate success.  
 
In 1787 Smith was appointed Dean of the University of Glasgow. Smith had a library 
of more than three thousand titles. In his life Smith wrote two major works: The Theory 
of Moral Sentiments and The Wealth of Nations. In the first work the central question is 
how an individual judges what is good and what is wrong. 
 
There are some indications, which point to Smith being influenced by the French 
economic thought of that time during his writing of The Wealth of Nations. In the first 
place there is the fact that The Theory of Moral Sentiments is a purely philosophical work, 
and The Wealth of Nations is a political, economical and historical work. 
 
In the second place there is the absence of linguistic unity as described by Janine 
Gallais-Hamonno. Also Concordet concludes that the lack of precision with which 
certain economic subjects are described in The Wealth of Nations show that these ideas 
are not Smith‟s own ideas. The cause of all this probably lies in the influence of 
French economic thought of that time on Smith.  
 
Although it is true that some of Smith‟s economic ideas date from before his trip to 
France, it is clear that the influence of the French economic ideas and especially the 
ideas of Turgot have, in all probability, played an important role. Also the many 
references of Smith himself to French authors in the Wealth of Nations seem to confirm 
this. Smith‟s library is, in this context, telling. One third of his substantial library 
consisted of French titles.  
 
Chapter 4 : The predecessors of Turgot and Smith 
 
In Chapter 4 the predecessors of Smith and Turgot, the mercantilists and the 
physiocrats, and their theories are described. Smith distances himself completely from 
the mercantilists while Turgot is somewhat more nuanced. 
 
For the physiocrats agriculture was the centre of the economy, which they tried to 
describe in an analytical manner by comparing the economy to the circulation of 
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blood in the body in the so-called Tableau Économique. They professed freedom of 
commerce, religion and opinion, best under the leadership of an enlightened dictator.  
 
Even today Turgot is regularly associated with the physiocrats. Although he visited the 
meetings in the entresol of the Versailles Palais, organized by Quesnay, Turgot 
distanced himself from their ideas. Turgot did not think that more investments in 
agriculture would automatically lead to more productivity and he also considered 
industry and commerce to be productive. Smith had some admiration for the 
physiocrats and Quesnay's Tableau Économique, but had the same objections as Turgot. 
 
Besides the influence of the mercantilists and the physiocrats, Cantillon's influence on 
Turgot‟s and Smith‟s thinking should be mentioned. Cantillon‟s Essai sur la Nature du 
Commerce en Général was published in French 21 years after his death in 1755. The Essai 
is a remarkable book as Cantillon, already before the physiocrats, described the 
economy as a coherent system and saw agriculture as the source of all wealth. 
Cantillon is especially known for his description of the entrepreneur  who takes risks and 
has a stabilizing influence on the economy. Turgot owned a copy of the Essai and 
Smith also had a copy and he once refers explicitly to Cantillon in his Wealth of Nations. 
 
Chapter 5 :The Wealth of Nations and the Réflexions 
 
Smith worked on The Wealth of Nations for at least 10 years. The book immediately was 
an enormous success although some critical comments (including comments from 
Hume) found the book too theoretical and only accessible to experts. During his life 
the book was reprinted four times and especially in the third edition Smith made 
several changes. 
 
The Réfléxions, very differently from the Wealth of Nations, were written in November 
1766 inspired by a visit of two Chinese students to France. Turgot had great interest in 
China and in 1765 put together a questionnaire to be answered by the Chinese 
students. In order to make the questions understandable for the students Turgot put 
his Réflexions on paper, which in fact were not destined for a greater public. The 
Réflexions were first published in the physiocratic publication Ephémérides du Citoyen in 
the November 1769, December 1769 and January 1770 editions. In 1770 they were 
printed as a book, also known as the tirage-à-part. 
 
The central themes in the Réflexions and The Wealth of Nations are the same but the 
didactic and theoretical approach is different. 
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The Wealth of Nations is a work full of statistical and historical data (it is more than a 
purely economical work) and contains many references to other authors. Because of 
the extensiveness of this book sometimes the consistency is lost. It is therefore also 
not always entirely clear what Smith‟s true opinion is on a subject.  
 
Réflexions is a purely theoretical and analytical work of 101 paragraphs, each paragraph 
starting with a thesis. The ideas are expressed in a very systematic (evolutionary) and 
clear way. 
 
One could suggest that Turgot has put down the economic structure which has been 
tested for reality by Smith in his Wealth of Nations.  
 
Chapter 6 : The textual similarities between the Réflexions and The Wealth of 
Nations 
 
Many researchers have compared the Réflexions to The Wealth of Nations in the past. 
They either made a comparison of the theories (for instance Dupont de Nemours and 
Cannan) or a more textual comparison (for instance Groenewegen and Rogers). What 
follows is different in the sense that more examples of textual similarities are given and 
that I have researched to what extent such similarities can be explained by the 
influence of Cantillon‟s Essai sur la Nature du Commerce en Général. The latter does of 
course not exclude that the relevant text in Smith‟s work was inspired by Turgot.  
 
The following textual similarities have been looked at. Textual similarity should be 
taken in a broad sense and also comprises texts which express the same line of 
thought. 

1. The importance of  private property for the advancement of  society 

2. The inequality in society 

3. The division of  labour 

4. The five manners in which land can be exploited 

5. The wages for labor 

6. The division of  income in the different stages of  development of  society 

7. The importance of  investments in the production process 
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8. Savings immediately lead to investments 

9. Motivation to save 

10. Money speeds up the process of  capital accumulation 

11. The different ways in which capital can be used 

12. The connection between the ways capital can be used 

13. The amount of  money in circulation has no influence on the interest level 

14. The price of  gold and silver in China 

15. Gold and silver to express the value of  goods 

16. L‟esprit de luxe vs Prodigality. 

The comparison results in the conclusion that in six cases (hereabove 1, 9, 10, 13, 14 
and 15) one can point to influence from Cantillon. In four cases (3, 5, 6 and 12) 
Cantillon‟s ideas have been adapted by Turgot and Smith seems to have used these 
adapted ideas in the Wealth of Nations. In six cases (2, 4, 5, 8, 11, 16) one cannot be 
pointed to Cantillon or others as a source of inspiration and it seems very likely that 
Smith used Turgot‟s work.  
 
In order to establish this with more certainty the following questions have to be 
answered: 

1. Did Smith have or own the Réflexions? 

2. Did Smith meet Turgot and were ideas exchanged? 

3. Did they have common friends through which ideas could have been 
exchanged? 

4. Did Smith and Turgot send each other publications? 

5. Did Smith and Turgot correspond with each other? 

These questions will be answered in the following chapters. 
 
Chapter 7 : Smith was in possession of the Réflexions but he does not refer to 
them in the Wealth of Nations 
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Smith constantly refers in The Wealth of Nations to influential French writers, French 
literature and the French political and economic situation in the second half of the 
eighteenth century. He mentions among others Cantillon, Quesnay, Mercier de la 
Rivière, Marquis de Mirabeau, Montesquieu, Morellet and Voltaire.  
 
The fact that Smith did not refer to Turgot or the Réfléxions does of course not mean 
that Smith did not use the Réflexions. Smith is known for not handling quotes precisely. 
For instance, he used works of de Beaumont and Necker without citing them or their 
works.  
 
Smith was subscribed to the Ephémérides and 42 editions were found in his library 
among which the November and December issues of 1769 in which the first 57 (of 
the 101) paragraphs of the Réflexions were published. Although before publication 
Dupont had made some changes to the Réfléxions, these changes did not change the 
nature of Turgot‟s work.  
 
It is not certain if Smith received a copy of the tirage-à-part but as Turgot had asked 
Dupont to send a copy to his friends and other well known persons this does not 
seem unlikely.  
 
Chapter 8 : Smith and Turgot meet each other in Paris in 1766 
 
Smith arrived in France with his pupil the Duke of Buccleuch on February 13, 1764 
and they stayed there for almost three years. After two weeks in Paris they travelled to 
Toulouse where they stayed for 18 months and from where they visited cities such as 
Bordeaux and Montpellier and visited Voltaire who was living in Ferney near Geneva. 
In November 1765 Smith arrived in Paris where he would stay until his return to 
England 11 months later. 
 
A meeting between Turgot and Smith can only have taken place in that period as 
Turgot never left France and Smith never returned to France. Although Turgot lived 
in Limoges, because at that time he was intendant of Limoges, he regularly stayed in 
Paris (it took him 3 to 4 days to travel to Paris).  
 
Although Groenewegen thinks that Turgot visited Paris from July to September 1766, 
letters to the Duchesse d‟Enville and Desmarets suggest that Turgot stayed in Paris 
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from April to September 1766 probably with some interruptions as he took his task as 
intendant seriously. A meeting can therefore have taken place in that period. 
 
Chapter 9 : Smith and Turgot and the Paris salons 
 
The salons played an important role in the intellectual life of the eighteenth century. In 
the salons the Age of Enlightenment was born. The salons came into existence 
towards the end of the seventeenth century. First literature was read and discussed but 
soon it developed into a place where all kinds of subjects were discussed. They were 
visited by a heterogeneous group of people: aristocrats, the bourgeoisie, artists, 
politicians, philosophers and ambassadors.  
 
The role of women with respect to the salons was very important. Women mostly 
organized the salons and received guests several times a week. Serving a simple meal 
was customary. All salons were geographically close and located in the centre of Paris. 
Both Smith and Turgot were active visitors of the salons. 
 
Chapter 10 : The influential salons in the second half of the 18th century 
 
In chapter 10 the most influential salons of the second half of the eighteenth century 
are described.  
 
The salon de la marquise du Deffand was visited by among others d‟Alembert, Turgot, 
Montesquieu and many foreigners such as Horace Walpole, Hume and Lord 
Shelbourne. There is no evidence that Smith visited this salon and that is unlikely as he 
visited the salon of Julie de Lespinasse who first helped Madame du Deffand but then 
started her own salon which meant that visitors of Lespinasse‟s salon such as Turgot 
were not any more welcome at Madame du Deffand's. 
 
The salon of Madame Geoffrin was one of the leading salons. Madame Geoffrin was 
given the nickname: le ministre de la Société. After the death of her 35 years older rich 
husband she started her salon in 1749. King Gustave III of Sweden, Tsarina Catherina 
II of Russia and the King of Poland were her visitors. Turgot was introduced by 
Morellet and among others met Baron d‟Holbach, Galiani, Helvétius and d‟Alembert 
there. Although Rae suggests that Smith visited this salon, no concrete proof can be 
found.  
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Julie de Lespinasse, who also had a salon, had a close friendship with Turgot which is 
proven by an extensive correspondence in which Lespinasse among others informs 
Turgot about what is going on in Paris while Turgot stayed in Limoges. From a letter 
of d‟Alembert to Hume it can be assumed that Turgot and Smith met in this salon on 
21 July 1766 and discussed the Rousseau-Hume dispute.  
 
Although Turgot also visited the salon of the Comtesse de Boufflers he did not visit 
this salon during the time that Smith was in Paris. Smith visited this salon regularly 
which was understandable as the Comtesse was well acquainted with Hume.  
 
Helvétius and his wife, who continued the salon after Helvetius's death, had a salon 
where according to Morellet Smith and Turgot met. Morellet in his Mémoires describes 
that Smith and Turgot also met in the salon of the baron d‟Holbach.  
 
Smith and Turgot both visited the meetings organized by Quesnay in the basement of 
the Chateau de Versailles but as far as known they did not meet there. 
 
From the above it is clear that Smith and Turgot met several times in the salons. 
Conversation was probably in French although Morellet remarked about Smith “il 
parlait fort mal notre langue”. Turgot did translate the work of Tucker and therefore must 
have had at least a passive knowledge of English. Language therefore will not have 
been an obstacle to exchange ideas. 
 
Chapter 11 : The common friends of Turgot and Smith 
 
In this chapter the different contacts of Smith and Turgot with the Duchess d‟Enville, 
the Duke de la Rouchefoucauld, Hume, Morellet, Dupont de Nemours, Voltaire, 
d‟Alembert and Condorcet are described and it is concluded that in a time when 
people corresponded a lot it is very well possible that via common friends ideas were 
exchanged between Turgot and Smith. 
 
Chapter 12 : A correspondence between Turgot and Smith? 
 
Until now and despite extensive further research no material proof of the existence of 
correspondence between Turgot and Smith has been found. 
 
This chapter describes what happened to Turgot‟s correspondence and what has been 
found. The fact that many letters have been found by the persons who sent the letter 
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(such as Morellet and Condorcet) suggests that after Turgot's death his brother and 
sister returned letters to the sender. 
 
It is unlikely that letters of Turgot which were returned to Smith or letters sent to 
Smith by Turgot can be found as Smith instructed to burn all his loose papers after his 
death. The fact that he did not wish anybody to access his correspondence after his 
death had been something which preoccupied Smith for a long time. Already 15 years 
before his death he had given detailed instructions to that effect. 
 
As stated no material evidence of correspondence has been found. When the Duc de 
la Rochefoucald after Turgot‟s death asked if he could have letters which Turgot had: 
sent to Smith, Smith answered “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.” 
 
Condorcet writes, however, in Vie de Monsieur Turgot (1786) that Turgot had 
corresponded with Smith. Condorcet had a close relationship with Turgot. 
 
In his letter to la Rochefoucauld in which Smith stated that he had no correspondence 
with Turgot, Smith confirms that Turgot had sent him the procès verbal du lit de justice 
tenu à Verailles, le 12 mars 1776. It seems strange that Turgot would send a procès verbal 
10 years after they met without there having been any correspondence. 
 
Smith does not mention that Turgot also sent him a book of which only a few copies 
existed. Smith from his side sent Turgot a copy of the Theory of Moral Statements.  
 
In conclusion the fact that publications were exchanged, the clear statement of 
Condorcet and the fact that de la Rochefoucauld asked for the correspondence seems 
to suggest that there must have been a correspondence.  
 
Chapter 13 : Conclusion 
 
There are sufficient indications to conclude that Smith indeed used the Réflexions as a 
source (of inspiration) for The Wealth of Nations.  
 
In the first place there is the lack of linguistic unity as concluded by Gallais-Hamonno 
which according to her clearly suggests that certain ideas expressed in the in The Wealth 
of Nations, are not Smith‟s own ideas. 
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In the second place there is the great admiration of Smith for French economic 
thought and French economists such as Quesnay.  
 
Furthermore the comparison of 16 textual resemblances have shown that at least for 
six of them no other source can be found than the Réflexions. 
 
It has been established that Smith had at least the first 52 paragraphs of the Réflexions 
in his possession and it seems likely that Smith also received a copy of the tirage-à-part.  
 
We have seen that Smith met Turgot in the summer of 1766. During this meeting 
Turgot had already put together the questionnaire for the Chinese students and he 
therefore already had the Réflexions in his head. It is also very well possible that ideas 
have been exchanged via mutual friends and/or via direct correspondence. 
 
It remains strange that The Wealth of Nations contains many references to French 
economic writers and books but not a single one to Turgot. Together with the fact 
that Smith wanted all his correspondence burned this could make one believe that 
Smith wanted to hide his use of Turgot‟s ideas.  
 
All in all there are sufficient indications to conclude that Smith used the Réflexions as a 
source. The use of Réflexions as a source of inspiration does not mean that Smith 
himself did not make a considerable contribution to economic science. It does 
confirm, however, the valuable contribution of Turgot to economic science which 
however has never had the recognition it deserved.      
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Résumé Français 

Turgot et Smith; une étrange proximité 
 
Chapitre 1 : Introduction 
 
En 1776, Adam Smith publia son œuvre si célèbre, Recherche sur la Nature et les Causes de 
la Richesse des Nations, laquelle constitue encore aujourd'hui la littérature de base des 
étudiants d‟économie. Réflexions sur la formation et la distribution des Richesses, rédigé neuf 
ans plus tôt, en 1766, par Anne-Robert Jacques Turgot, est bien moins connu. 
 
Pendant des années, plusieurs auteurs ont remarqué les nombreuses similitudes 
existant entre les deux œuvres. Cela souleve la question des raisons de cette proximité 
de pensée.  
 
Cette question aborde un ancien débat sur le point de savoir si la pensée économique 
libérale classique trouve son origine en France ou en Angleterre. 
 
Dans cette étude, nous cherchons s'il existe des indications suffisantes que Smith a 
utilisé les Réflexions de Turgot comme source (d‟inspiration) pour certaines de ses 
observations importantes sur l'économie dans la Richesse des Nations. 
 
De nombreuses études ont été réalisées dans le passé dans lesquelles les Réflexions ont 
été comparées à la Richesse des Nations. Cette étude se démarque à deux égards . 
 
D'abord, 16 similitudes touchant aux textes ont été identifiées et j'ai tenté de découvrir 
la raison de celles-ci. Nous nous référons particulièrement à Cantillon étant donné 
qu'il n'appartenait pas aux mercantilistes et aux physiocrates et que ses idées ont sans 
doute influencé certaines idées de Turgot et de Smith. En comparant Smith et Turgot 
à Cantillon, un mode différent de comparaison est obtenu. 
 
Ensuite, les relations personnelles entre Turgot et Smith ont dans cette étude été 
examinées sous un angle nouveau. La vie des salons à Paris au cours de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle est décrite en détail. Turgot et Smith visitaient régulièrement 
ces salons. Leurs amitiés communes sont autant abordées que la probabilité d'une 
correspondance entre les deux auteurs. 
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Cette étude est structurée de la façon suivante. D'abord, la vie et les œuvres de Turgot 
et Smith sont envisagées en tenant compte de l'influence de la pensée française de 
cette époque sur Smith et sa Richesse des Nations. Ensuite, sont présentés leurs 
prédécesseurs, les mercantilistes, les physiocrates et Cantillon. 
 
Sur la base d'une étude de 16 similitudes repérées dans le texte, nous tentons d'arriver 
à la conclusion que Smith a utilisé les Réflexions comme source d‟inspiration. Ensuite, 
nous étudions la question de savoir si des éléments seraient de nature à établir que cet 
auteur connaissait les Réflexions et son contenu. 
 
Chapitre 2 : La vie et l'œuvre d’Anne-Robert Jacques Turgot 
 
Ce chapitre décrit la vie et l'œuvre de Turgot. Turgot, né en 1727, étudia à Paris durant 
l'époque des Lumières et était un invité respecté des salons. Il rencontra Quesnay et 
Gournay qu'il considérait comme ses professeurs. En 1761, après avoir été maître des 
requêtes, il fut nommé Intendant du Limousin, une des régions alors les plus pauvres 
et les plus reculées de France. 
 
Turgot améliora les liaisons entre Limoges et Paris et affirma que le libre-échange du 
blé constituerait la seule solution aux famines récurrentes. Il introduisit la culture de la 
pomme de terre et fonda une école pour les sages-femmes et une autre pour les 
vétérinaires. Turgot fut également à l‟origine de l'industrie de la porcelaine à Limoges. 
 
La mesure la plus radicale fut l'abolition de la corvée royale, un travail non rémunéré 
effectué par les pauvres en faveur de l'État. Selon Turgot, ce travail entravait l‟initiative 
et l‟innovation individuelles et constituait une charge non justifiée pesant sur les 
pauvres. 
  
En 1774, le roi Louis XVI nomma Turgot ministre des Finances. Il définit comme 
objectifs la disparition de la corruption et la diminution des dépenses de la couronne. 
Ces plans furent accueillis avec suspicion par l'aristocratie et l‟épouse du roi, Marie-
Antoinette. Une des premières mesures de Turgot fut celle d‟assurer le libre-échange 
du blé. Malheureusement, ces mesures furent appliquées à une époque où les récoltes 
furent mauvaises et entrainèrent une forte augmentation du prix du blé ainsi qu'un 
soulèvement: la guerre des farines. Cependant, Turgot convainquit le roi de conserver le 
libre-échange du blé. 
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Le 5 janvier 1776, Turgot proposa les six édits qui aboutiraient à des changements 
radicaux. Cependant, le prix élevé du blé, les changements réduisant les privilèges des 
aristocrates et du clergé exercèrent une pression trop importante sur le roi qui 
demanda à Turgot de démissionner.  
 
Après sa démission, il séjourna régulièrement au château de son amie, la duchesse 
d‟Enville. Sa bibliothèque atteste de son vif intérêt pour la chimie, les mathématiques 
et la métaphysique.  
 
Turgot, dont la santé n'était pas bonne, mourut à l'âge de 53 ans, en 1781. 
 
Turgot fut un homme passionné par la justice et la vérité et un administrateur dévoué 
en avance sur son temps. Selon lui, la liberté et l'indépendance de chaque individu 
constituaient les conditions les plus importantes pour le développement de la société. 
 
Les Réflexions est une œuvre purement scientifique écrite par Turgot. La plupart des 
autres textes traitant de l'économie proviennent de son travail à Limoges ou de sa 
fonction de ministre des Finances. 
 
À l‟âge de 23 ans, Turgot prononça deux discours à la Sorbonne qui exprimaient déjà 
son intérêt précoce pour l'économie. Turgot montre dans L' Éloge de Gournay (1759) 
qu‟il est un défenseur de la liberté du commerce. 
 
Turgot publia quatre articles dans l'Encyclopédie dans lesquels il définit, entre autres, le 
marché et la fondation. Selon lui, les dons ne stimulent pas l'entreprenariat. Dans 
Observations sur le Mémoire de Saint Péravy (1767), Turgot est en désaccord avec Saint 
Péravy et explique que l'augmentation de la production agricole n'est pas 
proportionnelle à celle des investissements. En outre, il se présente lui-même comme 
le prédécesseur de l'économiste classique David Ricardo. 
 
Dans Valeur et Monnaies (1769), Turgot définit la monnaie et la compare à l'utilisation 
du langage. La plupart des idées de Turgot sur l'économie sont présentes dans ses 
lettres qui ont été conservées, telles que celles adressées à l‟Abbé Terray et Hume. 
      
Chapitre 3 : Vie et œuvre d'Adam Smith 
 
La vie privée d'Adam Smith est mal connue. Smith est né en 1723 à Kircaldy en 
Écosse. Smith étudia à l'université de Glasgow où il fut influencé par deux professeurs, 
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Francis Hutcheson et Gersham Carmichael qui enseignaient tous les deux la 
philosophie morale. Ses excellents résultats lui permirent d'obtenir une bourse pour 
Oxford. 
 
En 1752, Smith fut nommé professeur de philosophie morale à l'université 
d'Édimbourg. Son livre, La Théorie des Sentiments Moraux (1759), lui apporta une 
certaine notoriété. Smith étudiait et admirait l'œuvre des encyclopédistes français. En 
1763, Lord Townsend lui demanda d‟accompagner son beau-fils en France lors de son 
Grand Tour en France. Il y séjourna de février 1764 à octobre 1766. 
 
En 1767, Smith revint à Kircaldy et y vécut avec sa mère. Il travailla sur la Richesse des 
Nations qui fut publié en 1776 et rencontra un succès immédiat.  
 
En 1787, Smith fut nommé doyen de l'université de Glasgow. Il possédait une 
bibliothèque composée de plus de 3 000 titres. Durant sa vie, il écrivit deux œuvres 
majeures. La Théorie des sentiments moraux et la Richesse des Nations. Dans sa première 
œuvre, le thème central s‟intéresse à la façon dont l'individu juge le bien et le mal. 
 
Des éléments démontrent que Smith fut influencé par la pensée économique française 
de l'époque lors de l'écriture de la Richesse des Nations. D'abord, il y a une certaine 
absence d'unité entre la Théorie des Sentiments Moraux, une œuvre purement 
philosophique, et la Richesse des Nations, une œuvre politique, économique et historique.   
Ensuite, il y a l'absence d'unité linguistique décrite par madame Gallais-Hamonno. 
Condorcet conclut également que l‟absence de précision avec laquelle certains thèmes 
économiques sont décrits indique que ces idées ne sont pas les siennes. La raison de 
ceci provient probablement de son séjour en France. 
 
Chapitre 4 : Les prédécesseurs de Turgot et Smith 
 
Ce chapitre traite des prédécesseurs de Smith et de Turgot, les mercantilistes et les 
physiocrates ainsi que de leurs théories. Smith se démarque totalement des 
mercantilistes, tandis que Turgot est un peu plus nuancé. 
 
Pour les physiocrates, l'activité agricole se trouvait au centre de l'économie qu‟ils 
essayaient de décrire de façon analytique en la comparant à la circulation du sang dans 
le corps dans le célèbre Tableau Économique. Ils professaient la liberté du commerce, 
la liberté de la religion et d'opinion sous la domination d‟un despote éclairé.  
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Encore aujourd'hui, Turgot est régulièrement associé aux physiocrates. Même s‟il se 
rendait parfois aux réunions organisées par Quesnay à l'entresol du palais de Versailles, 
Turgot se distançait de leurs idées. Il ne pensait pas que des investissements plus 
importants dans l'agriculture mèneraient automatiquement à une augmentation de la 
productivité. Son opinion était que l'industrie et le commerce étaient également 
productifs. Smith vouait une certaine admiration aux physiocrates et au Tableau 
Économique de Quesnay, mais avait les mêmes objections que Turgot. 
 
À côté de l‟influence des mercantilistes et des physiocrates, l'influence de Cantillon sur 
la pensée de Turgot et de Smith mérite aussi mention. L‟Essai sur la Nature du Commerce 
en général de Cantillon fut publié en français 21 ans après sa mort en 1755. C‟est une 
œuvre remarquable dans laquelle cet auteur décrit, avant les physiocrates, l'économie 
en tant que système cohérent. Il considérait l'agriculture comme la source de toutes les 
richesses bien avant que les physiocrates n'aient adopté cette théorie.  
 
Cantillon doit particulièrement sa célébrité à sa description de l‟entrepreneur qui prend 
des risques et dont l'influence stabilise l'économie. Turgot possédait un exemplaire de 
l‟Essai et Smith en avait également une et fit une fois référence de manière explicite à 
Cantillon dans la Richesses de Nations. 
 
Chapitre 5 : La Richesse des Nations et les Réflexions 
 
Il fallut au moins 10 ans à Smith pour écrire la Richesse des Nations. Le livre rencontra 
immédiatement un énorme succès même si certains commentaires critiques (dont ceux 
de Hume) considéraient le livre comme trop théorique et uniquement accessible à des 
spécialistes.  
 
Durant sa vie, le livre fut réédité quatre fois et Smith apporta plusieurs changements 
dans la troisième édition. 
 
Les Réflexions, une œuvre très différente de la Richesse des Nations, fut rédigée en 
novembre 1766 à la suite de la visite de deux étudiants chinois en France. Turgot 
manifesta un intérêt certain pour la Chine et, en 1765, établit un questionnaire destiné 
aux étudiants chinois. Afin de rendre les questions plus compréhensibles pour les 
étudiants, Turgot mit ses Réflexions sur papier qui n'étaient en fait pas destinées à un 
large public. Les Réflexions ont d'abord été publiées dans la publication des physiocrates 
dénommée Éphéméride du Citoyen dans les éditions de november, décembre 1769 et 
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janvier 1770. En 1770, elles furent imprimées comme livre connu comme le tirage-à-
part. 
 
Les thèmes centraux des Réflexions et de la Richesse des Nations sont les mêmes, mais la 
démarche didactique et théorique est différente. 
 
La Richesse des Nations est une œuvre fouillée, remplie de données statistiques et 
historiques (bien plus qu'une œuvre purement économique) et contient de nombreuses 
références à d'autres auteurs. Parfois la cohérence fait défaut. Il n‟est donc parfois pas 
toujours simple de connaître la véritable opinion de Smith sur un sujet donné.  
 
Les Réflexions consistue une œuvre théorique et analytique pure constituée de 101 
paragraphes dont chacun débute par une thèse. Les idées sont exprimées de manière 
très claire et très systématique (évolutionniste). 
 
Nous pourrions en fait affirmer que Turgot a décrit la structure économique que 
Smith dans sa Richesse des Nations a mise à l‟épreuve des faits.  
 
Chapitre 6 : Similitudes dans le texte entre les Réflexions et la Richesse des 
Nations. 
 
Dans le passé, de nombreux chercheurs ont comparé les Réflexions et la Richesse des 
Nations. Il s'agissait parfois d'une comparaison au niveau des théories (par exemple 
Dupont de Nemours et Cannan) et parfois d'une comparaison davantage orientée sur 
le texte (par exemple Groenewegen et Rogers).  
 
L'analyse suivante est différente au sens qu‟un plus grand nombre d'exemples de 
similitudes au niveau du texte sont donnés et que nous avons examiné à quel point de 
telles similitudes peuvent être expliquées par l'influence de l'Essai sur la Nature du 
Commerce en Général de Cantillon. Cette dernière n'exclut bien sûr pas que le texte 
pertinent de l'œuvre de Smith soit inspiré par Turgot.  
 
Les similitudes suivantes dans le texte ont été examinées. Elles devraient être 
considérées au sens large et se composent également de textes qui expriment la même 
pensée. 
 

1. L'importance de la propriété privée pour le progrès de la société 
2. L'inégalité dans la société 
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3. La division du travail 
4. Les cinq façons d‟exploiter la terre 
5. La rémunération du travail 
6. La division du revenu dans les différentes étapes du développement d'une 

société 
7. L‟importance des investissements dans le processus de fabrication 
8. Les économies mènent immédiatement aux investissements 
9. La motivation pour économiser 
10. La monnaie accélère le processus d'accumulation du capital 
11. Les différents modes d‟utilisation du capital 
12. Le lien entre les modes d‟utilisation du capital 
13. La quantité d‟argent en circulation n'influence pas le niveau d'intérêt 
14. Le prix de l‟or et de l‟argent en Chine 
15. L‟or et l‟argent pour exprimer la valeur des biens 
16. L‟esprit de luxe par rapport à la prodigalité. 

La comparaison aboutit à la conclusion que dans six cas (1, 9,10, 13,14 et 15), nous 
pouvons indiquer l'influence de Cantillon. Dans quatre autre cas (3, 5, 6 et 12), les 
idées de Cantillon adaptées par Turgot et Smith semblent avoir été utilisées dans la 
Richesse des Nations. Les six derniers cas (2,4, 5,8, 11,16), ne font pas apparaitre de lien 
avec l‟œuvre de Cantillon, rendant très probable le fait que les idées de Turgot aient 
servi de source d‟inspiration à Smith.  
 
Afin d'établir cette découverte avec plus de certitude, il faut répondre aux questions 
suivantes : 

1. Smith était-il en possession des Réflexions ? 
2. Smith a-t-il rencontré Turgot et ont-ils échangé leurs idées ? 
3. Avaient-ils des amis communs par lesquels ces idées auraient pu transiter ? 
4. Smith et Turgot se sont-ils envoyé d'autres publications ? 
5. Smith et Turgot entretenaient-ils une correspondance ? 

Ces questions trouvent leur réponse dans les chapitres suivants. 
 
Chapitre 7 : Smith était en possession des Réflexions, mais il n'y fait pas 
référence dans la Richesse des Nations 
 
Dans la Richesse des Nations, Smith fait constamment référence à l'influence des 
écrivains français, de la littérature française et de la situation politique et économique 
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française de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il mentionne, parmi d'autres, 
Cantillon, Quesnay, Mercer de la Rivière, le Marquis de Mirabeau, Montesquieu, 
Morellet et Voltaire.  
 
Le fait que Smith ne fasse aucune référence à Turgot ou aux Réflexions ne signifie pas 
qu'il ne les ait pas utilisées. Smith est connu pour sa négligence au niveau des citations. 
Par exemple, il a puisé dans les œuvres de Beaumont et Necker sans les citer, ni citer 
leurs œuvres.  
 
Smith était abonné aux Éphémérides et 42 éditions ont été trouvées dans sa bibliothèque 
parmi lesquelles les éditions de novembre et décembre 1769 dans lesquelles les 57 
premiers paragraphes (sur un total de 101) ont été publiés. Même si Dupont, avant la 
publication, avait procédé à quelques modifications sur les Réflexions, celles-ci n'ont pas 
modifié la nature de l'œuvre de Turgot. Même si Turgot avait demandé que son nom 
figure en tant qu'auteur, M. X a été utilisé lors de la présentation de Dupont, Smith 
aurait dû savoir que M. X était en fait Turgot.  
 
Il n'est pas certain que Smith ait reçu un exemplaire du tirage-à-part, mais étant donné 
qu'il a demandé à Dupont d‟en envoyer à ses amis et à d'autres personnes de renom, 
cela semble assez probable.  
 
Chapitre 8 : Smith et Turgot se rencontrent à Paris en 1766 
 
Smith est arrivé en France le 13 février 1764 accompagné de son élève le duc de 
Buccleuch. Il y séjourna pendant presque trois ans. Après un séjour de deux semaines 
à Paris, ils voyagèrent jusqu‟ à Toulouse où ils restèrent pendant 18 mois et ils 
visitèrent des villes telles que Bordeaux et Montpellier et rencontrèrent Voltaire qui 
vivait à Ferney près de Genève. En novembre 1765, Smith arriva à Paris où il resta 
jusqu'à son retour en Angleterre 11 mois plus tard. 
 
Une rencontre entre Turgot et Smith ne peut avoir eu lieu que durant cette période 
étant donné que Turgot n'a jamais quitté la France et que Smith n'y est jamais revenu. 
Même si Turgot vivait à Limoges car il était à cette époque intendant, il séjournait 
régulièrement quelques jours à Paris.  
 
Bien que Groenewegen pense que Turgot visita Paris de juillet à septembre 1766, les 
lettres envoyées à la duchesse d‟Enville et à Desmartes suggèrent qu‟il était à Paris 
d‟avril à septembre 1766, probablement avec quelques interruptions vu qu'il prenait au 

212

RéSUMé FRanÇaIS



 219 

sérieux sa tâche d‟intendant de Limoges. Une rencontre peut donc avoir eu lieu durant 
cette période. 
 
Chapitre 9 : Smith et Turgot et les salons de Paris 
 
Les salons jouèrent un rôle important dans la vie intellectuelle du XVIIIe siècle. C'est 
dans ceux-ci que le Siecle des Lumières est né. Les salons apparurent à la fin du XVIIe 
siècle. Au début, on y lisait de la littérature pour en discuter ensuite, mais ils devinrent 
rapidement un endroit où toutes sortes de thèmes étaient abordés.  
 
Un groupe hétérogène de personnes (les gens de lettres et les gens du monde) 
constitué d'aristocrates, de bourgeois, d‟artistes, des hommes politiques, de 
philosophes, etc. les fréquentaient. Les salons étaient également régulièrement visités 
par des étrangers tels que la tsarine Catherine II de Russie et Benjamin Franklin.  
 
Le rôle des femmes dans ces salons était très important. Elles y étaient principalement 
responsables de l'organisation et recevaient des invités plusieurs fois par semaine. Il 
était habituel de servir un simple repas. Tous les salons étaient regroupés au même 
endroit situé au centre de Paris. Smith et Turgot en étaient des visiteurs assidus. 
 
Chapitre 10 : L'influence des salons dans la seconde moitié du XVIIIe siècle 
 
Le chapitre 10 décrit les salons les plus influents de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. Les salons suivants sont décrits en détail. 
 
Le salon de la marquise du Deffand, fut fréquenté, entre autres, par d'Alembert, 
Turgot, Montesquieu et plusieurs étrangers tels que Horace Walpole, Hume et Lord 
Shelbourne. Il n'existe aucune preuve de la visite de Smith dans ce salon; sa présence y 
est peu probable.  
 
Le salon de Madame Geoffrin était l'un des principaux salons. Elle avait reçu le 
surnom de ministre de la Société. Elle commença son salon en 1749. Le roi Gustave III 
de Suède, Catherine II de Russie, le roi de Pologne étaient ses visiteurs. Turgot fut 
introduit par Morellet et y rencontra entre autres le baron d‟Holbach, Galiani, 
Helvétius et d'Alembert. Même si Rae écrit que Smith a visité ce salon, aucune preuve 
tangible n'existe.  
 

TURGOT & SMITH; EEn paaR apaRT

213



 220 

Julie de Lespinasse avait aussi un salon. Elle était une amie proche de Turgot, ainsi 
qu‟en attestent les nombreuses lettres dans lesquelles Lespinasse l‟informe entre autres 
des dernières nouvelles de Paris lorsqu‟il séjournait à Limoges. Turgot et Smith se sont 
probablement rencontrés dans ce salon le 21 juillet 1766 et ont débattu du litige entre 
Rousseau et Hume.  
 
Même si Turgot visita également le salon de la comtesse de Boufflers, il ne visita pas 
ce salon au moment où Smith était à Paris alors que ce dernier s‟y rendait 
régulièrement.  
 
Helvétius et sa femme, possédaient un salon où, selon Morellet, Smith et Turgot se 
sont rencontrés. 
 
Dans ses Mémoires, Morellet raconte que Smith et Turgot se sont rencontrés dans le 
salon du baron d'Holbach.  
 
Smith et Turgot participaient tous deux aux réunions organisées par Quesnay dans 
l'entresol du château de Versailles, mais, à notre connaissance, ils ne s'y sont pas 
rencontrés. 
 
En considérant ce qui précède, il est clair qu‟ils se sont rencontrés plusieurs fois dans 
les salons. La conversation se déroulait probablement en français même si Morellet 
disait de Smith: qu‟il parlait fort mal notre langue. Turgot a traduit l'œuvre de Tucker et 
devait donc avoir au moins une connaissance passive de l'anglais. La langue n'aura 
donc pas dû être un obstacle à l'échange de leurs idées. 
 
Chapitre 11 : Les amis communs de Turgot et de Smith 
 
Ce chapitre décrit les relations de Smith et de Turgot avec la duchesse d‟Enville, le duc 
de la Rochefoucauld, Hume, Morellet, Dupont de Nemours, Voltaire, d'Alembert et 
Condorcet. Nous concluons qu'à une époque où les gens correspondaient 
énormément, il est fort possible que Turgot et Smith s‟échangeaient leurs idées par 
l'intermédiaire d'amis communs. 
 
Chapitre 12 : Y a-t-il eu une correspondance entre Turgot et Smith ? 
 
Jusqu'à présent, et malgré des recherches fouillées, aucune preuve matérielle de 
l'existence d'une correspondance entre Turgot et Smith n'a été trouvée. 
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Ce chapitre décrit ce qu'il est advenu de la correspondance de Turgot ainsi que les 
découvertes réalisées. Le fait que de nombreuses lettres aient été retrouvées chez les 
personnes qui les avaient envoyées (telles que Morellet et Condorcet) suggère que son 
frère et sa sœur les ont renvoyées à leur expéditeur après sa mort. 
 
Il est peu probable que des lettres de Turgot renvoyées à Smith ou des lettres envoyées 
à Smith par Turgot puissent être découvertes étant donné que Smith avait donné pour 
instruction de brûler toute sa correspondance après sa mort. Le fait qu'il souhaitait que 
personne n'accède à sa correspondance après sa mort fut quelque chose qui le 
préoccupa pendant longtemps. Déjà 15 ans avant sa mort, il avait donné des 
instructions détaillées à cet égard. 
 
Comme mentionné, aucune preuve matérielle de la correspondance n'a été trouvée. 
Lorsque le duc de La Rochefoucauld demanda, après la mort de Turgot, s'il pouvait 
récupérer les lettres que Turgot avait envoyées à Smith, Smith lui répondit: 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. 
 
Cependant, Condorcet écrit dans Vie de Monsieur Turgot (1786) que Turgot avait 
entretenu une correspondance avec Smith. Condorcet était très lié à Turgot. 
 
Dans la lettre envoyée à de la Rochefoucauld dans laquelle Smith indique qu'il ne 
possède aucune lettre de Turgot, Smith confirme que Turgot lui avait envoyé le procès 
verbal du lit de justice tenu à Versailles le 12 mars 1776.   
     
Smith ne mentionne pas que Turgot lui ait également envoyé un livre dont seulement 
quelques exemplaires ont été imprimés. Il est étrange que Turgot ait envoyé un procès 
verbal 10 ans après leur rencontre sans qu'il y ait eu aucun échange de correspondance. 
Smith, de son côté, envoya à Turgot une copie de la Théorie des Sentiments Moraux.  
 
En conclusion, le fait que des publications aient été échangées, l'affirmation claire de 
Condorcet et le fait que La Rochefoucauld ait réclamé cette correspondance semble 
suggérer qu'elle a bien eu lieu.  
 
Chapitre 13 : Conclusion 
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Il existe des indications suffisantes pour conclure que Smith ait utilisé les Réflexions 
comme source (d'inspiration) pour la Richesse des Nations.  
 
D'abord, il y a l'absence d'une certaine unité conceptuelle qui suggère une modification 
claire des idées après que Smith a séjourné en France. Ensuite, il y a le manque d'unité 
linguistique qui figure dans la conclusion de Gallais-Hamonno qui suggère clairement, 
selon elle, que certaines idées exprimées dans la Richesse des Nations ne sont pas celles 
de Smith. Enfin, il faut signaler l‟admiration sans bornes que Smith vouait à la pensée 
économique française et aux économistes français, tels que Quesnay.  
 
En outre, la comparaison des 16 similitudes dans le texte a indiqué que, pour au moins 
six d'entre elles, il n'existe aucune autre source que les Réflexions. 
 
Il a été établi que Smith possédait au moins les 52 premiers paragraphes des Réflexions 
et il semble probable qu'il ait reçu une copie du tirage-à-part. 
  
Nous avons découvert que Smith avait rencontré Turgot au cours de l'été 1766. Lors 
de cette rencontre, Turgot avait déjà rédigé le questionnaire destiné aux étudiants 
chinois et avait déjà les Réflexions en tête. Il est également fort possible que des idées 
aient été échangées par l'intermédiaire d'amis communs ou par une correspondance 
directe. 
 
Il est étrange que la Richesse des Nations contienne de nombreuses références aux 
écrivains et aux livres français sur l'économie mais qu'aucune ne concerne Turgot. En 
ajoutant le fait que Smith voulait que toute sa correspondance soit brûlée, nous 
sommes amenés à penser que Smith voulait cacher le fait qu'il avait utilisé les idées de 
Turgot. 
 
L'un dans l'autre, les indications sont suffisantes pour conclure que Smith ait trouvé 
dans les Réflexions une source d‟inspiration. Mais cela ne signifie évidemment pas que 
Smith n'ait pas lui-même apporté une contribution considérable aux sciences 
économiques. Cela confirme cependant la précieuse contribution de Turgot à ce 
domaine, contribution qui n‟a jamais bénéficié de la reconnaissance qu'elle mérite.        
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