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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:  
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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. 
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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.   
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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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