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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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