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5 The Wealth of  Nations en de Réflexions  

 

5.1 Het ongekende succes van The Wealth of Nations  

 
Het is niet duidelijk wanneer Smith precies begon met het schrijven van The Wealth of 
Nations. Scott veronderstelt dat Smith in 1763 aan dit boek begon omdat hij in dat jaar 
het manuscript getiteld Of the nature and causes of public opulence schreef (Scott, 1965, p. 
321). Uit een brief van Smith aan Hume valt evenwel af te leiden dat Smith met het 
schrijven van The Wealth of Nations begon tijdens zijn verblijf in Toulouse. Hij schreef 
vanuit Toulouse op 5 juli 1764 immers aan Hume:  
 

“The Life which I led at Glasgow was a pleasurable, dissipated life in comparison of that which I lead here at 
Present. I have begun to write a book in order to pass away the time. You may believe I have very little to do.” 
(Mossner & Ross, 1987, p. 102).  

 
Morellet stelt in zijn Mémoires dat Smith tijdens zijn verblijf in Parijs met hem en 
Turgot sprak over zijn grand ouvrage dat hij aan het voorbereiden was (Morellet, 1821, 
p. 236).78 Hoe dan ook, het staat vast dat het schrijven van dit omvangrijke werk, dat 
uit vijf boeken bestaat, zeker tien jaar van het leven van Smith beheerste. 
 
The Wealth of Nations kende direct na zijn publicatie in 1776 een sensationeel succes. 
De ongekende waardering voor het boek van Smith wekte verbazing bij een aantal 
vrienden van Smith, onder wie zijn vriend Hume. Zo schreef Hume een maand na de 
publicatie van The Wealth of Nations aan Smith:  
 

“It was a Work of so much Expectation, by yourself, by your Friends, and by the Public, that I trembled for its 
Appearance; but am now much relieved. Not but the Reading of it necessarily requires so much Attention, and 
the Public is disposed to give so little, that I shall still doubt for some time of its being at first very popular; But it 
has Depth and Solidity and Acuteness, and is so much illustrated by curious Facts, that it must at last take the 
public Attention.” (Mossner & Ross, 1987, p. 186).79  

 

                                                      
78 Zie ook paragraaf 10.5 
79 Brief van Hume aan Adam Smith, Edinburgh, 1 april 1776. In deze brief geeft Hume aan dat hij het niet eens 
was met bepaalde uitgangspunten van Smith. Zie ook paragraaf 12.2.1  
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Critici, waaronder Hume vonden het boek te theoretisch en vanwege de vele 
economische en filosofische begrippen alleen toegankelijk voor een deskundige. Dat 
het werk van Smith direct een groot succes kende was overigens deels te danken aan 
de bestaande Franse literatuur van dat moment en de fysiocratie. Zo stelt Tribe 
terecht: 
 

“…Physiocracy did nevertheless play an important role in preparing the way for later alternative economic 
frameworks - the early reception of Smiths Wealth of Nations, for example, was conditioned by the prevailing 
awareness of French literature associated with Physiokratie.” (Tribe, 1988, p. 119). 

   
Smith maakte tijdens zijn leven vier herdrukken van zijn boek mee waarin hij 
wijzigingen en aanvullingen aanbracht.80 Na zijn dood volgden nog vele herdrukken. 
De verschillen tussen de tweede (1778) en derde editie (1784) zijn daarbij de meest in 
het oog springende. Smith voegde in de derde druk een hoofdstuk toe onder de titel: 
Additions and Corrections to the First and Second Editions of Dr. Adam Smith‟s Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations. In die druk voegde Smith aan bestaande 
hoofdstukken nieuwe passages toe en werd er voor het eerst een inhoudsopgave 
opgenomen. In de vierde editie (1786) informeerde Smith de lezer aan het begin in de 
Advertisement dat hij nauwelijks wijzigingen had aangebracht ten opzichte van de vorige 
editie. Tussen de vierde en vijfde editie (1789) waren er niet meer dan triviale 
verschillen, veelal bestaande uit de verbetering van drukfouten.81 
 

5.2 Les Réflexions voor twee Chinese studenten 

 
Réflexions sur la formation et la distribution des Richesses is in tegenstelling tot The Wealth of 
Nations min of meer toevallig ontstaan. Het werd door Turgot in november 1766 
geschreven naar aanleiding van het bezoek van twee Chinese studenten, Ko en Yang, 
die een studiereis in Frankrijk maakten (Landry-Deron, 2003, p. 26). Turgot had grote 
belangstelling voor China. Hij stelde daarom in 1765 een vragenlijst op die de twee 
studenten eenmaal teruggekeerd in China konden beantwoorden.82 Om de vragen 
begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor de Chinese studenten schreef Turgot zijn 
Réflexions. Op een beknopte en heldere manier trachtte Turgot aan te geven hoe 
volgens hem het nationale product (la richesse nationale) tot stand kwam en werd 

                                                      
80 In 1778, 1784, 1786 en 1789 
81 Het is Cannan die aan het begin van de twintigste eeuw een uitvoerige vergelijking maakte van alle edities van The 
Wealth of Nations. Zie Cannan, E. (1904). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Metheun & Co, 
Londen.  
82 In januari 1766 keerden de twee Chinese studenten terug naar Peking (Cordier, 1920, p. 158). 
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verdeeld. Turgot schreef acht jaar later aan zijn secretaris Antoine Bernard Caillard 
(1737-1807) dat de Réflexions niet voor het grote publiek waren geschreven:  
 

“…ce morceau n‟a point été écrit pour le public; que ce n‟était qu‟une simple lettre servant de préambule à des 
questions sur la constitution économique de la Chine adressées à deux Chinois, auxquels on se proposait de 
donner des notions générales pour les mettre en état de répondre à ces questions.” (Daire & Dussard, 1844, p. 
833, Tome II).83  

 
Uit een brief aan Dupont de Nemours valt overigens op te maken dat Turgot ooit het 
voornemen had om van zijn Réflexions een echt boekwerk te maken: 
 

“De plus je veux vous faire valoir tous mes sacrifices ; je n‟ai pas renoncé à faire un jour de ce morceau quelque 
chose de passable.” (Schelle, 1922, p. 73, Tome III). 

 
Tegen deze achtergrond werden de Réflexions geschreven, een opusculum met honderd 
en één paragrafen, waarvan iedere paragraaf begint met een stelling. Vervolgens wordt 
elke stelling uitgewerkt.  
 
De Réflexions schreef Turgot in november 1766 maar werden voor het eerst drie jaar 
later gepubliceerd in het fysiocratische tijdschrift, Ephémérides du Citoyen. Dupont de 
Nemours, hoofdredacteur van de Ephémérides verzocht Turgot om een artikel te 
schrijven voor dit maandelijkse tijdschrift. Turgot gaf hem de Réflexions naar aanleiding 
van dit verzoek, een manuscript waar hij zelf niet tevreden over was.84 Het stuk 
verscheen in de vorm van een artikel in de Ephémérides onder het pseudoniem „Mr. X‟ 
in de edities van november en december 1769 en januari 1770.85 Het verschijnen in de 
Ephémérides zorgde ervoor dat de Réflexions iets meer bekendheid kregen, maar gelet op 
de geringe oplage van de Ephémérides bleef de bekendheid tot een select gezelschap 
beperkt. 
 
Les Ephémérides du Citoyen (1765-1772) 

                                                      
83 Brief van Turgot aan Caillard, 5 mei 1774. Turgot liet Caillard weten in deze brief dat hij zich vereerd voelde dat 
iemand zijn Réflexions wilde vertalen in het Duits, maar dat de vertaling dan wel voorzien moest worden van een 
Avertisement waarin uitgelegd werd dat hij dit stuk niet voor het grote publiek had geschreven. Een Duitse vertaling 
van de Réflexions verscheen in 1775. Mauvillon was de vertaler (Tribe, 1988, p. 127). 
84 Brief van Turgot aan Dupont de Nemours, Limoges, 1 december 1769: “Voici mon cher Dupont de Nemours le 
morceau sur les richesses que je vous ai promis; il n'est pas bon, mais il est long, quoique trop court. Il remplira beaucoup de papier et 
c'est ce qu'il vous faut. Il contient 101 paragraphes, nombre consacré, comme 1001, pour ces sorte de choses […] Si vous m'en croyez, 
vous commencerez tout de suite à faire imprimer mon morceau pour le journal en novembre, ou si celui-ci était commencé, pour celui de 
décembre, cela vous avancerait tout de suite de la moitié d'un journal, car je suis épouvanté de votre retard qui est près de quatre mois.” 
(Schelle, 1922, p. 73, Tome III). 
85 Deze edities verschenen in werkelijkheid zeer waarschijnlijk een aantal maanden later. Zie voorgaande voetnoot. 
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Het tijdschrift Ephémérides werd opgericht door l‟Abbé Baudeau (1730-1792) in 1765. 
Het doel van dit blad was om de fysiocratische ideeën te verspreiden. De volledige titel 
was: Ephémérides du citoyen ou bibliothèque raisonnée des sciences morales et politiques. 
 
Vanaf januari 1767 tot maart 1772 werd de periodiek één keer per maand 
gepubliceerd. In het totaal verschenen 69 edities. In 1768 worden er 400 exemplaren 
gedrukt en telt de periodiek 160 abonnees. In 1769 volgt Dupont de Nemours, l‟Abbé 
Baudeau op als hoofdredacteur. Dat jaar stijgt de oplage naar 500 exemplaren. Bekend 
is dat de auteurs die regelmatig een bijdrage leverden aan de Ephémérides met de 
volgende letters hun artikelen ondertekenden. Quesnay, ondertekende met de letter A 
of Alpha, Mirabeau met B, Turgot met C, Dupont de Nemours met H, Baudeau met 
L of B, Pierre-Joseph-André Roubaud (1730-1792) met G of R en Jean François de 
Vauvilliers (1737-1801) met Y (Schelle, 1914, p. 105).86  
 
Dupont de Nemours bracht als hoofdredacteur wijzigingen in de oorspronkelijke tekst 
van Turgot aan alvorens deze te publiceren in de Ephémérides.87 Turgot was zeer 
verontwaardigd over deze ingreep van Dupont de Nemours, waar Dupont de 
Nemours geen toestemming aan Turgot voor had gevraagd. Turgot schreef aan 
Dupont de Nemours: 
 

“ ...Sans cela, je vous gronderais beaucoup, car vous m'avez fait une vraie peine en changeant quelques endroits de 
mon ouvrage, et surtout en y ajoutant des choses qui ne sont ni dans mon ton, ni dans ma façon de penser.” 
(Schelle, 1914, p. 373).88 

 
Dupont bracht, als aanhanger van de fysiocraten, deze wijzigingen zeer waarschijnlijk 
aan om de Réflexions meer in overeenstemming te brengen met de fysiocratische ideeën 
(Groenewegen, 1977, p. xx). 
 
In 1770 werden de Réflexions in opdracht van Turgot door Dupont de Nemours in 
boekvorm in een oplage van honderd à hondervijftig exemplaren gedrukt.89 Deze 
versie van de Réflexions, gebaseerd op het oorspronkelijke manuscript van november 

                                                      
86 Zie ook Sgard, J (1991). Dictionnaire des journaux (1600-1789), Paris Universitas, voor een uitvoerige beschrijving 
van de periodieken die in die tijd verschenen. 
87 In paragraaf 7.2 worden de wijzigingen en toevoegingen die Dupont de Nemours in Réflexions aan bracht nader 
toegelicht. De versie van de Réflexions zoals die in de Ephémérides verscheen bevat honderd paragrafen. De 
oorspronkelijke tekst bevatte honderd en één paragrafen. 
88 Brief van Turgot aan Dupont de Nemours, Limoges 2 februari 1770. Turgot ontving de Ephémérides waarin de 
Réflexions waren gepubliceerd later (Groenewegen, 1977, p. xix). 
89 Turgot had dit verzoek bij Dupont al ingediend ten tijde dat de Réflexions in de Ephémérides verschenen. Brief van 
Turgot aan Dupont de Nemours, Limoges 2 december 1769: “Faites moi le plaisir d‟en faire tirer à part un cent ou un cent 
et demi que je payerai pour pouvoir en donner à mes amis.” (Schelle, 1922, p. 73, Tome III). 
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1766, is ook wel bekend als de tirage-à-part. 90 Er zijn drie exemplaren van deze druk 
bewaard gebleven, waarvan twee deel uitmaken van de Bibliothèque Nationale in Parijs.91 
De versie van de Réflexions met de wijzigingen van Dupont de Nemours, zoals deze 
destijds in de Ephémérides en later in Oeuvres de Turgot (1808) van Dupont is 
gepubliceerd is lange tijd en met name gedurende de negentiende eeuw ten onrechte 
als de originele versie gezien.92 
 

5.3 De didactische en theoretische aanpak van Turgot en Smith  

 
De centrale thema‟s van de Réflexions en The Wealth of Nations zijn vergelijkbaar 
aangezien productie, verdeling en economische ontwikkeling in beide publicaties 
centraal staan. Wat betreft de didactische en theoretische aanpak van Turgot en Smith 
valt echter op dat er enige verschillen zijn te constateren. Deze verschillen worden 
hierna nader uiteengezet.  
 
The Wealth of Nations is een omvangrijk werk dat uit vijf boeken bestaat. Boek I, Of the 
Causes of Improvement in the productive powers of labour and of the order according to which its 
produce is naturally distributed among the different ranks of people en Boek II Of the Nature, 
Accumulation and Employment of Stock zijn zuiver theoretisch in tegenstelling tot de 
overige drie boeken. In deze eerste twee boeken wordt onder meer het proces van de 
arbeidsverdeling en de totstandkoming van salarissen uiteengezet en vindt men een 
theorie over geld, waarde en prijzen. Boek III, Of the different progress of Opulences in 
different Nations, geeft een zeer gedetailleerde beschrijving van de economische 
geschiedenis in verschillende landen. In Boek IV, Of systems of political economy en Boek 
V, Of the revenue of the Sovereign or Commonwealth, beschrijft Smith de verschillende 

                                                      
90 Het is niet duidelijk hoeveel exemplaren er van de tirage-à-part uiteindelijk zijn gedrukt (Groenewegen, 1977, p. 
xx). De tirage-à-part bevat net als de oorspronkelijke tekst van november 1766 honderd en één paragrafen. 
91 Het derde teruggevonden exemplaar van de tirage-à-part is te vinden in de Seligman Collection, Butler Library, 
Colombia University, New York (Groenewegen, 1977, p. xi). 
92 Dit is een verklaring waarom bijvoorbeeld Karl Marx (1818-1883) Turgot als een aanhanger van de fysiocratie 
beschouwde (Romani, 2003, p. 11). Marx was in het bezit van een versie van Réflexions, zoals deze in de Ephémerides 
verscheen. Ook Daire en Dussard publiceerden aan het eind van de negentiende eeuw de versie van Réflexions met 
de wijzigingen van Dupont de Nemours. In de bibliografie van Schumpeters, History of Economic Analysis, zien we 
dat de auteur eveneens naar een door Dupont de Nemours gepubliceerde versie van de Réflexions verwijst. Pas in 
1889 zorgde Schelle weer voor een publicatie van de Réflexions gebaseerd op de tirage-à-part (Schelle, 1909, p. 6). In 
het artikel: Pourquoi Les Réflexions de Turgot sur la formation et la distribution des richesses ne sont-elles pas 
exactement connues? Journal des Economistes de Juillet 1888, beschrijft Schelle de gevolgen van deze wijzigingen door 
Dupont de Nemours voor latere uitgaven van de Réflexions en de verwarring die deze wijzigingen hebben 
veroorzaakt.  
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economische politieke stromingen die in die tijd bestonden inclusief een verhandeling 
over de overheidsfinanciën.93 
 
De theorieën en ideeën die Smith uiteenzet in zijn Wealth of Nations worden 
ondersteund door vele statistische en historische gegevens. Deze benaderingswijze 
waarbij historische en statistische beschouwingen als illustratiemateriaal dienen voor 
het uiteenzetten van zijn ideeën is kenmerkend voor The Wealth of Nations (Thurlings, 
1978, p. 255). Daarnaast valt op dat Smith veelvuldig naar andere auteurs en hun 
boeken verwijst. Verondersteld mag worden dat Smiths feitelijke kennis als ook de 
invloed van zijn omgeving hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van zijn ideeën. 
Hutchinson bevestigt dit door te stellen:  

 
“In fact, in The Wealth of Nations „abstract reasonings‟ are mostly kept on a very tight rein.[…] When Smith 
wanted to use a simple case for its illustrative value he seldom invented an abstraction. He sought to go back in 
history and find a factual illustration in a simpler kind of economy, such as the hand-to-mouth hunting and 
fishing economy which is so frequently referred to from the first page onwards in The Wealth of Nations.” 
(Hutchinson, 1988, p. 357).  

 
The Wealth of Nations is daarmee meer dan alleen een economisch boek. Het is een 
boek dat is voorzien van vele historische gegevens en waarin een duidelijk en volledig 
beeld wordt gegeven van hoe de samenleving er in de achttiende eeuw uit zag.  
 
Mede gelet op de omvang van The Wealth of Nations staan de ideeën die Smith uiteenzet 
nogal eens open voor interpretatieverschillen. Het gebruik van Smith van termen zoals 
perhaps en generally draagt hier aan bij. Wat betreft consistentie in het werk kunnen ook 
enige kanttekeningen worden geplaatst. Zo stelt Thurlings terecht:  
 

“Zijn [Smith] werk is ontstaan uit een aantal aanzetten die nooit geheel zijn versmolten geraakt. De innerlijke 
consistentie laat dan ook nogal eens te wensen over […] De tekortkomingen op het stuk van innerlijke 
„consistency‟ houden verband met het karakter van Smith‟s betoogtrant. Die is niet bondig en exakt, maar 
wijdlopig en vaak weinig nauwgezet. Geen wonder dat de samenhang der onderscheiden boeken niet onmiddellijk 
aanspreekt.” (Thurlings, 1978, p. 254).  

 
Hieraan voegt Peil eveneens terecht toe:  
 

“Zijn betoog [van Smith] is bovendien, door de veelal normatieve en praktische orientatie, zelden van zuiver 
wetenschappelijke aard.” (Peil, 1995, p. 42).  

 

                                                      
93 Boek IV en V vormen meer dan de helft van het gehele boekwerk van The Wealth of Nations. 
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Ten slotte bracht Smith in de eerste vier herdrukken de nodige wijzigingen en 
aanvullingen aan waardoor soms moeilijk te achterhalen is wat de daadwerkelijke 
mening van Smith was met betrekking tot bepaalde vraagstukken (Viner, 1991, p. 257). 
 
De Réflexions is in tegenstelling tot The Wealth of Nations een puur theoretisch analytisch 
werk. Het is bondig geschreven en niet gerangschikt in hoofdstukken, maar bevat 
zoals hiervoor al aangegeven in zijn oorspronkelijke versie honderd en één paragrafen 
elk voorzien van een stelling.94 In de Réflexions worden de ideeën van Turgot amper 
geïllustreerd door feitelijke gegevens en zijn er geen verwijzingen naar andere auteurs 
en hun boeken.95 
 
Kenmerkend voor de Réflexions is de helderheid waarmee Turgot zijn ideeën uiteenzet 
of zoals Schumpeter stelt:  
 

“ ...it is not necessary to impute to Turgot anything he did not actually say or to credit him with any implications 
of what he did say that he may possibly not have seen himself. He actually delivered the goods.” (Schumpeter, 
1981, p. 238).  

 
De helderheid van de Réflexions komt tot uitdrukking doordat Turgot verscheidene 
keren in de Réflexions een aantal paragrafen gebruikt om een tussentijdse samenvatting 
van zijn ideeën te geven.96 Ook het gebruik van het numerair opsommen zorgt ervoor 
dat de Réflexions voor de lezer gemakkelijk te lezen en te begrijpen is.97   
 
Het uiteenzetten van de centrale thema‟s productie, verdeling en economische 
ontwikkeling in de Réflexions gebeurt op een systematische wijze aangezien Turgot een 
evolutionaire benadering gebruikte. Dat wil zeggen hij begon met het beschrijven van 
de meest primitieve vorm van samenleving en ging van daar naar een meer 
geëvolueerde samenleving en gaf aan wat voor gevolgen dit had. Zo is in de primitieve 
vorm de samenleving onderverdeeld op basis van diegene die grond bezitten en 
anderen die uitsluitend over hun vermogen tot het verrichten van arbeid beschikken. 

                                                      
94 Verschillende auteurs, onder andere Vigreux (1947), Groenewegen (1969), Schumpeter (1981) en Morilhat (1988) 
hebben onderzocht hoe de opbouw van de Réflexions volgens hen omschreven kan worden. Voor al deze indelingen 
van de Réflexions door deze auteurs valt iets te zeggen, maar het lijkt beter te accepteren dat Turgot op een 
onbewuste dan wel intiuitieve manier tot een onderverdeling is gekomen van zijn Réflexions als gevolg van zijn 
evolutionaire benadering. 
95 Impliciet verwijst Turgot wel naar de Tableau Économique van Quesnay (zie ook paragraaf 6.7). 
96 Zie bijvoorbeeld paragraaf XXVIII Récapitulation des différentes manières de faire valoir les terres en paragraaf LXXXII 
Récapitulation des cinq différentes manières d‟employer les capitaux.  
97 Zie bijvoorbeeld de volgende reeks paragrafen: paragraaf XX: Première manière: culture par des hommes salariés, 
paragraaf XXI: Seconde manière: culture par esclaves, paragraaf XXIII: L‟esclavage de la glèbe succède a l‟esclavage proprement dit, 
paragraaf XXV: Quatrième manière: colonage partiaire en paragraaf XXVI: Cinquième manière: Fermage ou louage des Terres.  
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Als gevolg van de invoering van geld waardoor een monetaire ruilwaarde wordt 
geïntroduceerd kan er worden gehandeld en onstaat er een verdere verdeling van de 
samenleving. Vervolgens wordt de verdeling van de samenleving gebaseerd op 
kapitaalaccumulatie en het gebruik van kapitaal. Via deze evolutionaire benadering zet 
Turgot op een systematische wijze een raamwerk uiteen over de economie.  
 
Turgot koos ervoor om op een puur theoretische wijze de centrale thema‟s van de 
Réflexions uiteen te zetten. Hij gebruikte in tegenstelling tot Smith geen feitelijke 
voorbeelden dan wel verwijzingen naar andere auteurs om ondersteuning te vinden 
voor zijn ideeën. Turgot is abstracter dan Smith. De feitelijke kennis van Smith was 
waarschijnlijk vele malen groter dan die van Turgot. In ieder geval komt die kennis 
veel meer tot uitdrukking dan bij Turgot. Bij dat alles dient niet te worden vergeten dat 
Turgot toen hij de Réflexions schreef nauwelijks een beeld had van wat zich in 
Engeland afspeelde en leefde in Frankrijk waar van een industriële revolutie nog geen 
sprake was. Smith daarentegen voltooide zijn werk negen jaar na Turgot in een 
Engeland waar de industriële revolutie was begonnen.  
 
De intiuitive benadering van Turgot welke zonder een specifieke indeling te maken de 
economie beschrijft leidt toch of misschien wel daardoor tot een beschrijving van de 
economie als een samenhangend stelsel van economische relaties. Bij Smith ziet men 
door de separate behandeling van bepaalde aspecten van de economie en wellicht ook 
door diens wijdlopigheid die samenhang veel minder. 
 
Gelet op de overeenkomsten die in het volgende hoofdstuk aan de orde komen kan 
worden betoogd dat Turgot in de Réflexions een economisch raamwerk neerzette dat 
Smith vervolgens aan de werkelijkheid toetste in zijn Wealth of Nations.  
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