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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 
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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.  
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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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