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13 Conclusie 

 
In de onderhavige studie heb ik onderzocht of er voldoende aanknopingspunten 
bestaan om te stellen dat Smith de Réflexions van Turgot als (inspiratie)bron gebruikte 
voor een aantal van zijn economische theorieën zoals die te lezen zijn in The Wealth of 
Nations. 
 
Bij het onderzoek zijn de volgende aanwijzingen gevonden die tot een positieve 
beantwoording van de gestelde vraag leiden en derhalve de conclusie rechtvaardigen 
dat de Réflexions van Turgot hebben gediend als (inspiratie)bron voor een aantal 
belangrijke economische theorieën, die Smith in The Wealth of Nations uiteen zette. 
  
In de eerste plaats kan worden gewezen op het ontbreken van een eenheid in het 
oeuvre van Smith. Na zijn reis door Frankrijk, waar hij Turgot ontmoette, treedt er 
een duidelijke verandering op. Smiths opvattingen kregen een meer economisch 
karakter.  
 
In de tweede plaats is er het ontbreken van een taalkundige eenheid in het oeuvre van 
Smith, zoals geconstateerd door Gallais-Hamonno. Het is opvallend dat Smith voor de 
economische onderwerpen in The Wealth of Nations andere zinsconstructies gebruikt 
dan die in de The Theory of Moral Sentiments. Dit duidt volgens Gallias-Hamonno op het 
feit dat een aantal ideeën van Smith in zijn Wealth of Nations niet van hemzelf is.  
 
In de derde plaats is duidelijk geworden dat de Franse (economische) denkbeelden van 
grote invloed op Smith zijn geweest en dat Smith veel bewondering had voor een 
groot aantal Franse economen uit zijn tijd, onder wie Quesnay. Daarnaast zijn er 
talloze Franse periodieken en boeken in de bibliotheek van Smith aangetroffen.  
 
Ten slotte heeft een vergelijking van verscheidene tekstuele overeenkomsten tussen 
The Wealth of Nations en de Réflexions geleerd dat zes van die zestien punten van 
overeenstemming niet worden verklaard door de invloed van Cantillon op beide 
auteurs. Daarbij zij overigens aangetekend dat het niet uitgesloten is dat Smith zich 
ook ten aanzien van sommige van de andere punten van overeenstemming heeft laten 
inspireren door de Réflexions.  
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Op basis van deze zes punten is het aannemelijk dat Smith de Réflexions als 
inspiratiebron gebruikte. De vraag die vervolgens rijst is of en hoe Smith kennis heeft 
genomen van (de inhoud van) de Réflexions. 
 
Vaststaat dat Smith een belangrijk deel (de paragrafen I t/m LXII) van de Réflexions 
bezat doordat hij geabonneerd was op de Ephémerides waarvan de jaargangen tot en 
met december 1769 teruggevonden werden in Smiths bibliotheek. De overige 
paragrafen van de Réflexions verschenen in de editie van januari 1770. Deze editie van 
de Ephémérides werd niet teruggevonden in de bibliotheek van Smith. 
 
Hoewel dit niet vast staat lijkt het waarschijnlijk dat Smith ook een exemplaar van de 
Réflexions kreeg van Dupont de Nemours. Dupont kreeg namelijk de opdracht van 
Turgot om aan een groot aantal vrienden en kennissen van Turgot een exemplaar te 
sturen. Smith behoorde stellig tot de kenniskring van Turgot. 
 
Naast het feit dat Smith de Réflexions kende is in onderhavig onderzoek aangetoond 
dat Turgot en Smith elkaar in de zomer van 1766 in de Parijse salons verscheidene 
malen ontmoetten en met elkaar discussieerden. Gedurende deze ontmoetingen dient 
te worden bedacht dat Turgot toen al de vragenlijst voor de Chinese studenten had 
opgesteld en derhalve ook, naar men mag aannemen het gedachtegoed had gevormd 
dat hij in november van 1766 als Réflexions op papier stelde. Men mag derhalve 
aannemen dat tijdens die ontmoetingen Turgot de theorieën/ideeën die in de Réfléxions 
voorkomen met Smith ter sprake bracht. 
  
Wij hebben verder gezien dat Smith en Turgot (zoals in die tijd gebruikelijk) met een 
groot aantal gemeenschappelijke vrienden correspondeerden. In deze correspondentie 
zien we ook dat veelvuldig economische ideeën en beginselen werden uitgewisseld en 
het is dan ook alleszins plausibel dat ook langs die weg Smith kennis nam van de 
ideeën van Turgot. 
 
Het is in dat verband merkwaardig dat er geen correspondentie tussen Smith en 
Turgot heeft bestaan. Fysiek bewijs van het bestaan van een correspondentie is 
ondanks veel onderzoek niet gevonden. Wij hebben gezien dat Smith en Turgot elkaar 
wel publicaties toe stuurden en ook verder zijn er aanwijzingen dat zo‟n 
correspondentie heeft bestaan. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de 
broer en zuster van Turgot na zijn overlijden mogelijke correspondentie van Smith 
waarschijnlijk aan Smith terug stuurden. Vervolgens weten we dat Smith de opdracht 
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gaf om na zijn dood al zijn overgebleven papieren te verbranden. Dit laatste kan dus 
een goede verklaring zijn waarom er geen correspondentie is teruggevonden. 
  
Ook is duidelijk geworden dat in The Wealth of Nations geen enkele verwijzing naar 
Turgot te vinden is terwijl wel verwezen wordt naar andere Franse schrijvers. Een 
achterdochtig brein zou hieruit, gekoppeld aan het feit dat Smith het zeer belangrijk 
vond dat alle correspondentie met hem na zijn dood verbrand werd, wellicht kunnen 
concluderen dat Smith niet naar Turgot heeft verwezen om te verhullen dat zijn 
economische theorieën in The Wealth of Nations in feite grotendeels van Turgot 
afkomstig waren.  
 
Om te stellen, zoals Lundberg doet: “it could be Ŕ and has been Ŕ argued that Smith and 
Turgot were not on sufficiently close terms to permit Turgot‟s influence to manifest itself on the able 
Scot” lijkt in het licht van de hiervoor beschreven bevindingen ongerechtvaardigd 
(Lundberg, 1964, p. 33). 
 
Kortom, naar aanleiding van dit onderzoek zijn er voldoende aanknopingspunten om 
aan te nemen dat Smith niet alleen kennis had van de Réflexions maar ook de Réflexions 
als inspiratiebron gebruikte voor The Wealth of Nations.  
 
Het gebruiken van de Réflexions als inspiratiebron neemt overigens niet weg dat Smith 
zelf voor een aanzienlijke bijdrage aan de economische wetenschap heeft gezorgd met 
zijn Wealth of Nations. Het bevestigt wel de waardevolle bijdrage van Turgot aan de 
economische wetenschap, die niet de erkenning heeft gekregen die hij verdient.  
Turgot blijkt achteraf gezien niet alleen een bekwame bestuurder te zijn geweest die 
zijn tijd ver vooruit was, maar ook een econoom die in een honderdtal paragrafen een 
aantal basisbeginselen van de economie heeft uiteengezet. Daarbij heeft Turgot als een 
van de eersten betoogd dat zowel arbeid, kapitaal als landbouw de drie essentiële 
productiefactoren zijn in een economie. Ook zijn betoog dat sparen zich meteen 
vertaalt in investeringen was een cruciale bijdrage aan de economische wetenschap.  
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