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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. 

TURGOT & SMITH; EEn paaR apaRT

9



 20 

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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