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6 De tekstuele overeenkomsten tussen The Wealth of Nations en 
de Réflexions  

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

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

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

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

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

 
Smith stelt eveneens:  
 

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

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

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

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

6.2 Ongelijkheid in de samenleving 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3 Arbeidsverdeling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Smith beschrijft op vergelijkbare wijze:  
 

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

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

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

 
Smith schrijft over farmers:  
 

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

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

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

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

En over farmers:  
 

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

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

6.5 De vergoeding van arbeid 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 Inkomensverdeling in verschillende stadia 

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

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

 
Smith schrijft het volgende in The Wealth of Nations: 
 

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

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

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

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

 

6.7 Het belang van investeringen in het productie- en verdelingsproces 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.8 Sparen leidt meteen tot investeringen  

 

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

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

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

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

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

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

6.9 Motivatie om te sparen  

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

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

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

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

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

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

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

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

6.10 Geld bespoedigt het kapitaalaccumulatieproces 

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

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

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

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

6.11 De verschillende manieren waarop kapitaal kan worden benut 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
Opvallend is vervolgens de overeenkomst die hierna volgt. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Cantillon schreef in 1755 al in zijn Essai:  
 

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

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

6.14 De prijs van goud en zilver in China 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Vervolgens schrijft hij:  
 

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

 
Tenslotte nog:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tussen de Wealth of Nations en 
de Réflexions 

Invloed van 
Cantillon en 
zijn Essai  

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

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

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

X   

6.2 Ongelijkheid in de 
samenleving 

  X 

6.3 Arbeidsverdeling  X  
6.4 De vijf manieren waarmee 

land bewerkt kan worden 
(métayer en fermiers) 

  X 
 

6.5 De vergoeding van arbeid en 
het prijsvormingsproces 

 X  

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

  X 
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6.6 Inkomensverdeling in 
verschillende stadia 

 X  

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

  
 

 
 

6.8 Sparen leidt meteen tot 
investeringen 

  X 

6.9 Motivatie om te sparen X   
6.10 Geld bespoedigt het 

kapitaalaccumulatieproces 
X   

6.11 Verschillende manieren 
waarop kapitaal benut kan 
worden  

  X 

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

 X  

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

X   

6.14 De prijs van goud en zilver in 
China 

X   

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

X   

6.16 L‟Esprit de luxe vs. 
Prodigality 

  X 

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

                                                      
129 Deze overeenkomst moet toegeschreven worden aan de invloed van de fysiocraten op zowel Turgot als Smith. 
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Hebben Smith en Turgot gemeenschappelijke vrienden gehad, via welke Smith en 
Turgot mogelijk ideeën hebben uitgewisseld? 
Hebben Smith en Turgot publicaties met elkaar uitgewisseld? 
Hebben Smith en Turgot met elkaar gecorrespondeerd? 
 
In de volgende hoofdstukken wordt een antwoord gegeven op bovenstaande vragen. 
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