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7 Smith in het bezit van de Réflexions, maar een verwijzing in 
The Wealth of  Nations ontbreekt 

 
In het vorige hoofdstuk is een aantal overeenkomsten tussen The Wealth of Nations en 
de Réflexions aan de orde geweest. Om met grotere zekerheid vast te stellen of Smith 
de Réflexions als inspiratiebron gebruikte voor zijn Wealth of Nations wordt in dit 
hoofdstuk nader bezien waarom Smith niet naar Turgot verwijst in The Wealth of 
Nations. Het ontbreken van een verwijzing geeft in eerste instantie de indruk dat de 
Réflexions niet een belangrijke rol speelden bij Smith voor het schrijven van zijn Wealth 
of Nations. In dit hoofdstuk wordt duidelijk dat op basis van het ontbreken van een 
verwijzing niet mag worden geconcludeerd dat de Réflexions niet van invloed zijn 
geweest op Smith. Vervolgens wordt in dit hoofdstuk vastgesteld in hoeverre Smith in 
het bezit was, dan wel kennis nam van de inhoud van de Réflexions. Alleen als Smith 
daadwerkelijk in het bezit van de Réflexions is geweest dan wel er op een andere wijze 
kennis van nam is het aannemelijk dat Smith deze ook als inspiratiebron gebruikte. 
 

7.1 Het ontbreken van een verwijzing naar Turgot en de Réflexions in The 
Wealth of Nations 

 
In The Wealth of Nations wordt voortdurend door Smith verwezen naar invloedrijke 
Franse schrijvers, de Franse literatuur en de Franse politieke en economische situatie 
in de tweede helft van de achttiende eeuw.130  
 
De volgende Franse auteurs komen expliciet aan de orde in The Wealth of Nations: 
François Bernier (1625-1688), Georges-Louis Leclerc Comte de Buffon (1707-1788), 
Nicolas François Dupré de Saint Maur (1695-1774), Cantillon, Quesnay, Mercier de La 
Rivière, Marquis de Mirabeau, Montesquieu, Morellet en Voltaire. Hij verwijst naar 
deze auteurs zonder expliciet hun geschriften te citeren.131  
 

                                                      
130 Zie ook paragraaf 3.5 
131 Behalve wat betreft Morellet, aangezien Smith wel naar zijn Prospectus verwijst. 
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Een verwijzing naar Turgot en/of de Réflexions ontbreekt echter in The Wealth of 
Nations.132 Dit behoeft natuurlijk niet te betekenen dat Smith de Réflexions niet als 
inspiratiebron gebruikte. Smith verwijst in The Wealth of Nations immers niet altijd even 
coherent en systematisch naar de publicaties van andere auteurs. Condorcet bevestigt 
dit in een voetnoot van Vie de Mr. Turgot:  
 

“…l‟espèce de légereté avec laquelle il [Smith] trace soit les auteurs qu‟il désigne sous le nom d‟Économistes 
Français, soit la question de l‟établissement d‟un impôt unique, ce qui l‟a entrainé dans quelques erreurs, et lui à 
commettre quelques injustices. Il y a aussi quelques inexactitudes peu importantes dans les faits relatifs à la 
France.” (Condorcet, 1786, p. 54). 

 
De volgende voorbeelden illustreren de onzorgvuldige manier van verwijzen door 
Smith. In Hoofdstuk I van Boek IV van The Wealth of Nations schrijft hij: “Mr. Locke 
remarks a distinction between money and other moveable goods...” Het is niet duidelijk over welk 
boek van Locke Smith het heeft (Smith, 1976, p. 430). In Hoofdstuk IX van Boek IV 
citeert Smith de Marquis de Mirabeau zonder het boek van de Marquis te benoemen 
(Smith, 1976, p. 679). In Hoofdstuk III van Boek V schrijft hij: “The publick funds […] 
have by one author been represented as the accumulation of capital superadded to the other capital of 
the country […] He does not consider the capital ...” Smith refereert hier aan een auteur maar 
zegt niet welke auteur (Smith, 1976, p. 924).133 Het is ook bekend dat Smith refereert 
naar bijvoorbeeld de boeken van Jean Louis Moreau de Beaumont (1715-1785)134 en 
Jacques Necker (1732-1804)135 zonder de naam van de auteur en de titel van hun boek 
te noemen. 
 
Een ander aspect dat opvalt in de manier waarop Smith naar auteurs verwijst in The 
Wealth of Nations is dat hij soms naar de auteur één maal expliciet refereert terwijl hij 
vervolgens meerdere malen gebruik maakt van de publicatie van deze auteur zonder 
dat te vermelden. Dit laatste wordt geïllustreerd door de manier waarop Smith naar 
Cantillon verwijst. Smith refereert één keer expliciet aan Cantillon in The Wealth of 
Nations inzake de vergoeding van arbeid. Opvallend is, zoals in het vorige hoofdstuk is 

                                                      

132 Men kan hoogstens stellen dat Smith zeer indirect ook naar Turgot verwijst wanneer hij in zijn algemeenheid de 
(Franse) economen ter sprake brengt. Zo schrijft hij in The Wealth of Nations: “They have for some years past made a pretty 
considerable sect, distinguished in the French republic of letters by the name of, The Oeconomists. Their work have certainly been of some 
service to their country.” (Smith, 1976, p. 679). 
133 Campbell en Skinner vermoeden dat het hier om J.F. Melon gaat en zijn Essai politique sur le Commerce (1734). 
Campbell en Skinner veronderstellen dat Smith ook ten onrechte naar François Bernier verwijst in The Wealth of 
Nations (Smith, 1976, p. 730). In hoofdstuk V van Boek II verwijst Smith naar Morellet en een lijst die deze laatste 
zou hebben gemaakt van fifty-five joint stock companies for foreign trade (Smith, 1976, p. 755). Een verwijzing naar deze 
lijst ontbreekt eveneens.  
134 Mémoires conernant les Impositions et Droits en Europe (1768-9). 
135 Sur la législation et le commerce des Grains (1755). 
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geconstateerd, dat er aanwijzingen zijn dat Smith ook voor andere onderwerpen de 
denkbeelden van Cantillon gebruikte.136 Wat betreft deze onderwerpen verzuimt Smith 
echter naar Cantillon of zijn Essai te verwijzen.  
 
Dat Smith niet naar Turgot verwijst in zijn Wealth of Nations kan dus worden verklaard 
door de onzorgvuldige wijze waarop Smith in het algemeen verwijst. 
 
Een andere mogelijke verklaring is de volgende. Turgot was op het moment dat Smith 
zijn Wealth of Nations schreef meer bekend als een (bekwame) bestuurder dan als 
wetenschapper of filosoof. Wellicht dat Smith het om die reden niet nodig achtte om 
naar Turgot te verwijzen. Daarnaast had Turgot in feite met zijn Réflexions alleen maar 
een brochure geschreven over de economie, terwijl andere auteurs, zoals Cantillon, 
naar wie wel wordt verwezen een gehele verhandeling erover hadden geschreven. 
Bovendien verschenen de Réflexions in de Ephémérides anoniem onder de letter X.137 
Smith wilde mogelijk de anonimiteit van Turgot respecteren, maar dat was natuurlijk 
geen reden om niet naar de Réflexions te verwijzen.  
 
Men kan ook overwegen dat Smith niet naar Turgot verwees omdat hij liever wilde 
verhullen dat hij veel van Turgot had overgenomen. De vraag is of Smith de persoon 
er naar was om zich schuldig te maken aan ontlening zonder bronvermelding. In dit 
kader is het van belang op te merken dat auteurs zoals Tribe en Hutchinson opmerken 
dat er een andere belangrijke omissie blijkt te zijn in The Wealth of Nations. Het betreft 
een verwijzing naar James Steuart (1713-1780) en zijn Inquiry into the Principles of Political 
Economy (1767). Steuart was eveneens een Schot, maar verbleef een groot deel van zijn 
leven in het buitenland. Zijn Inquiry bestond uit vijf boeken waarin hij onder meer 
onderwerpen als handel, belastingen, geld, rente en banken behandelde. Vooral zijn 
analyse van de vraag en zijn theorie over geld waren vooruitstrevend (Hutchinson, 
1988, p. 350). Aangezien Steuart enig ingrijpen van de overheid in de economie 
rechtvaardigde wordt hij ook wel als mercantilist beschouwd (Ross, 1995, p. 243). 
Smith heeft kennis gehad van dit werk van Steuart dat tijdens het schrijven van The 
Wealth of Nations verscheen.138 Opvallend is echter dat Smith ook niet naar dit boek 
verwijst in zijn Wealth of Nations. Skinner spreekt van een curious omission van Smith 

                                                      
136 Zie paragraaf 6.9 en 6.10. 
137 In paragraaf 7.2 wordt duidelijk dat ongeacht het anoniem verschijnen van de Réflexions in de Ephémérides het 
zeer aannemelijk is dat Smith wist wie de auteurs was van de Réflexions.  
138 In een brief van Smith aan William Pulteney schrijft Smith op 3 september 1772: “I have the same opinion of Sir 
James Stewarts Book that you have. Without once mentioning it, I flatter myself, that every principle in it, will meet with a clear and 
distinct confutation of mine.” (Mossner & Ross, 1987, p. 164). 
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(Hutchinson, 1988, p. 337). En Tribe gaat zelfs zo ver door te stellen dat Smith bewust 
niet naar Steuart verwees. Zo schrijft Tribe:  
 

“Smith on the other hand studiously ignored Steuarts work even though it was a treatise of similar scope to the 
Wealth of Nations and it was available and was being reviewed in the period when Smith was completing his 
text. Clearly Smith intended his work to be in part a rebuttal of the positive aspects of Inquiry and he determined 
to emphasize the novelty of his principles by discouraging overt comparison with those expounded by his Jacobite 
[Steuart] predecessor.” (Tribe, 1988, p. 140). 

 
Het feit dat Smith niet naar Turgot of de Réflexions refereert mag niet als sluitend 
bewijs worden gezien dat hij de Réflexions niet als inspiratiebron gebruikte. De 
onzorgvuldige manier waarop Smith in het algemeen verwijst kan daar een goede 
reden voor zijn, terwijl het opzettelijk niet naar Turgot verwijzen evenmin kan worden 
uitgesloten. 
 

7.2 Smith in het bezit van de Ephémérides du Citoyen 

 
Uit de catalogus van de bibliotheek van Smith is op te maken dat Smith in het bezit 
was van 42 edities van de Ephémérides, waaronder de edities van november en 
december van 1769 (Mizuta, 2000, p. 86). In deze twee edities zijn de paragrafen I tot 
en met LXXII van de Réflexions gepubliceerd.139 De enige concrete aanwijzing dat 
Smith in het bezit is geweest van de Réflexions zijn deze exemplaren. We nemen aan dat 
hij daarmee ook kennis nam van de Réflexions.140 De overige paragrafen LXXIII t/m C 
van de Réflexions over de rentevorming en de rol van geld in een economie verschenen 
in de editie van januari 1770 van de Ephémérides. Er is geen concreet bewijs dat Smith 
ook deze aflevering van de Ephémérides bezat. Het lijkt aanemelijk dat hij deze 
aflevering ook bezat aangezien hij geabonneerd was op de Ephémérides. 141 In ieder geval 
staat vast dat ten aanzien van zes in het vorige hoofdstuk geconstateerde punten van 
overeenstemming kan worden geconcludeerd dat Smith de desbetreffende paragrafen 
van de Réflexions in zijn bezit had en er kennis van nam. Deze punten zijn de 
navolgende: 

1) Ongelijkheid in de samenleving (paragraaf 6.2) 
2) Arbeidsverdeling (paragraaf 6.3) 

                                                      
139 In de editie van november 1769 verschijnen de paragrafen I t/m XXX. In de editie van december 1769 de 
paragrafen XXXI t/m LXXII. 
140 Er wordt aangenomen dat Smith alle boeken die hij bezat ook heeft gelezen.  
141 Smith bezat de eerste 42 edities van de in het totaal 69 edities van de Ephémérides die tussen 1769 en 1772 
verschenen (Mizuta, 2000, p. 86). Er is geen reden aan te tonen waarom Smith opeens zijn abonnement op de 
Ephémérides zou hebben opgezegd. 
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3) De vijf manieren waarop land bewerkt kan worden (paragraaf 6.4) 
4) De vergoeding van arbeid en het prijsvormingsproces (paragraaf 6.5) 
5) De oorzaak voor het feit dat het salaris gelijk is aan de 

minimumlevensbehoefte (paragraaf 6.5) 
6) De inkomensverdeling in verschillende stadia (paragraaf 6.6) 

Het is niet bekend of Smith ook de paragrafen van de Réflexions in zijn bezit had op 
grond waarvan wij de overige punten van overeenstemming in het vorige hoofdstuk 
constateerden. Het gaat hierbij om de volgende punten:  

1) het principe dat sparen zich meteen in investeringen vertaalt (paragraaf 6.8) 
2) de verschillende manieren waarop kapitaal benut kan worden (paragraaf 6.11) 
3)  de samenhang tussen deze manieren van het benutten van kapitaal (paragraaf 

6.12) 
4) l‟esprit de luxe vs. prodigality (paragraaf 6.16) 

Dit viertal onderwerpen komt aan de orde in de paragrafen van de Réflexions die in de 
aflevering van januari 1770 van de Ephémérides verschijnen.  
 
Wat betreft de Réflexions zoals deze in de Ephémérides zijn verschenen, dienen twee 
opmerkingen te worden gemaakt.  
 
Ten eerste, zoals al eerder vermeld, had Dupont de Nemours een aantal tekstuele 
wijzigingen verricht alvorens hij de Réflexions in de Ephémérides opnam.142  
 
In de paragrafen I t/m LXXII zoals deze in de Ephémérides verschenen en waarvan 
vast staat dat Smith deze in zijn bezit had, zijn twee wijzigingen door Dupont de 
Nemours aangebracht. In paragraaf XVII Différence essentielle entre les deux classes 
laborieuses verwijdert hij de woorden humaines en civiles uit de volgende zin: “Il a besoin du 
cultivateur par la nécessité de l‟ordre physique, en vertu duquel la terre ne produit point sans travail ; 
mais le Cultivateur n‟a besoin du Propriétaire qu‟en vertu des conventions humaines et lois civiles.” 
Vervolgens voegt hij de volgende zin toe aan deze paragraaf: “Et cela pour prix des 
avances foncières par lesquelles ils ont mis ces terrains en état d‟être cultivés et qui se sont pour ainsi 
dire incorporées au sol même.”  
 
Daarnaast veranderde Dupont de Nemours in de Réflexions de paragraaf over slavernij, 
door de oorspronkelijke paragraaf XXI: “Seconde manière: Culture par esclaves” te 

                                                      
142 Deze tekstuele wijzigingen zijn terug te vinden in de afleveringen van november en december 1769 van de 
Ephémérides, Wat betreft de overige paragrafen van de Réflexions die in januari 1770 van de Ephémérides verschijnen, 
bleef Dupont trouw aan de oorspronkelijke tekst van Turgot. 
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verwijderen.143 Dupont de Nemours voegde zelf drie paragrafen over slavernij toe aan 
het stuk van Turgot (Cazes, 1970, p. 133).144 Dupont de Nemours behandelde slavernij 
als onderwerp uitgebreider, maar liet daarbij de achterliggende gedachte van Turgot 
over dit onderwerp ongemoeid. Dupont verwijderde ook paragraaf LV: Autre genre de 
richesses mobilières & d‟avances de la culture: Les Esclaves. Geconcludeerd kan worden dat de 
wijzigingen die Dupont de Nemours aan bracht in de paragrafen I t/m LXXII niet 
groot zijn. Deze minimale wijzigingen gaven Smith geen vertekend beeld van de 
ideeën, zoals Turgot deze had vastgelegd in de Réflexions.145 
 
Een tweede opmerking over de Réflexions zoals deze in de Ephémérides verschenen, is 
dat deze op verzoek van Turgot anoniem, onder de naam „Mr. X‟ werden 
gepubliceerd.146  
 
In de Ephémérides van november 1769 schreef Dupont de Nemours als inleiding het 
volgende over de auteur van de Réflexions:  
 

“Il y a très longtemps que nous sollicitons l‟Auteur de l‟ouvrage suivant [...] Il n‟avait jamais voulu y consentir 
[...] parce que les ayant jetées sur le papier il y a trois ans, fort à la hâte et dans des vues particulières […] 
Cependant comme ses occupations importantes & indispensables lui laissent trop peu de loisir pour qu‟on puisse 
répondre du temps où il seroit parvenu à se satisfaire lui-même; & que dans l‟état où sont ses Réflexions, elles 
nous paraissent encore former un ouvrage très intéressant…” (Ephémérides du Citoyen, 1769, Tome 
Onzième).  

 
Uit deze inleidende passage van Dupont de Nemours had Smith kunnen afleiden dat 
Turgot de auteur was, met name gelet op het navolgende. 
 
Turgot en Smith ontmoetten elkaar een paar maanden voordat Turgot zijn Réflexions in 
november 1766 schreef, in Parijs.147 Het is bekend dat Smith op dat moment zijn 
Wealth of Nations aan het schrijven was en zeer waarschijnlijk met Turgot ideeën uit 

                                                      
143 Het eerste gedeelte van deze paragraaf voegde Dupont aan de voorgaande paragraaf toe.  
144 De paragrafen hebben de volgende titels en nummers: Paragraaf XXI: “Autre manière qui est très mauvaise, qui a 
malheureusement été très générale dans des siècles de barbarie & qui à la honte du genre humain existe encore dans beaucoup de pays 
qui ne sont ni éclairés ni bien civilisés.” Paragraaf XXII: “Portions que la nature assure aux Cultivateurs, même esclaves, sur le 
produit de leurs travaux.” Paragraaf XXIII: “Combien la culture exécutée & chère pour le maître et pour l‟humanité.” 
145 Dupont de Nemours plaatste in de paragrafen vanaf LXXIII van de Refléxions nog een aantal opmerkingen. De 
opmerkingen, die Dupont de Nemours maakte gaan voornamelijk over de manier waarop volgens Dupont de 
Nemours een aantal termen die Turgot in zijn Réflexions gebruikte, geïnterpreteerd dienden te worden.  
146 Turgot stuurde vanuit Limoges een brief aan Dupont de Nemours waarin hij hem verzocht de Réflexions zo 
anoniem mogelijk te publiceren: “Voici mon cher Du Pont, le morceau sur les Richesses que je vous ai promis; il n‟est pas bon, 
mais il est long, quoique trop court. […] Il contient 101 paragraphe […] Donnez moi une autre lettre que C, celle ci etant connue de 
bien du monde […] Mettez ma préface si elle vous convient, ou ne la mettez pas, vous en êtes le maître.” (Schelle, 1922, p. 73, 
Tome III). Uiteindelijk verscheen de Réflexions in de Ephémérides met honderd paragrafen.  
147 Zie paragraaf 10.8 
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wisselde. 148 Smith kende derhalve Turgots ideeën en wist ook dat Turgot een 
belangrijke tijdrovende functie had als bestuurder. Kortom, hij had makkelijk kunnen 
concluderen dat Turgot de auteur was. Gelet op de gemeenschappelijke vrienden en 
kennissen die Turgot en Smith hadden valt daarnaast niet uit te sluiten dat een van 
deze vrienden Smith erop wees dat Turgot de auteur van de Réflexions was.149  
 

7.3 Smith mogelijk in het bezit van een versie van de tirage-à-part  

 
Turgot gaf na de verschijning van de Réflexions in de Ephémérides Dupont de Nemours 
de opdracht om honderd à honderdvijftig exemplaren van de oorspronkelijke tekst 
van de Réflexions afzonderlijk als brochure te publiceren en te verspreiden, de tirage-à-
part.  
 
Hoewel er nog geen aanwijzing is gevonden, is het mogelijk dat Smith ook een 
exemplaar van de tirage-à-part in zijn bezit had dan wel er kennis van heeft genomen. 
Vast staat dat Turgot op 29 maart 1770 aan Dupont de Nemours de opdracht gaf om 
onder meer de volgende personen van een exemplaar van de tirage-à-part te voorzien: 
Quesnay, Morellet, L'Abbé Baudeau, Mirabeau, Mercier de la Rivière, Tucker, 
Madame Blondel, Madame de Duchesse d‟Enville, Malesherbes, L‟Abbé de Véri 
(1724-1799), de Duc de la Rochefoucauld, L‟Abbé de Mably (1709-1785), Guillaume 
François Le Trosne (1728-1780), de Saint Péravy en zijn secretaris Caillard (Lundberg, 
1964, p. 51).  
 
Het is dus niet met zekerheid bekend of Smith een exemplaar kreeg, maar gelet op de 
personen die wél een exemplaar kregen, is het niet onwaarschijnlijk. Turgot stuurde 
bijvoorbeeld aan Tucker een exemplaar van de tirage-à-part, terwijl hij hem nog nooit 
had ontmoet. Turgot was van mening dat de Réflexions hem interesseerde. Zo schrijft 
Turgot aan Tucker:  
 

“...je vous prie d‟accepter à ce titre une brochure [Réflexions] que certainement ne vous présente aucune idée 
nouvelle, mais qu‟on m‟a persuadé pouvoir être utile pour répandre des idées élémentaires sur des objets qu‟on ne 
saurait trop mettre à l‟idée des peuples […] Ces questions m‟en rappellent d‟autres que vous aviez eu la bonté de 
m‟envoyer par M. Hume, et que je n‟ai jamais reçues…” (Daire & Dussard, 1844, p. 802, Tome II).150  

 

                                                      
148 Zie paragraaf 10.8 
149 Zie hoofdstuk 11 
150 Brief van Turgot aan Tucker, Parijs, 12 september 1770. Opmerkelijk aan de brief is dat Turgot van mening was 
dat in zijn Réflexions niets nieuws stond. Mogelijk is dit een uiting van Turgots bescheidenheid. 
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Aangezien Turgot in deze bovenstaande passage naar Hume verwijst lijkt het 
aannemelijk dat Turgot ook Hume van een exemplaar van de tirage-à-part  voorzag.  
 
Mocht Smith niet in het bezit zijn geweest van de tirage à-part dan is goed mogelijk dat 
hij de tirage-à-part wel heeft gelezen. In hoofdstuk 11 wordt duidelijk dat een groot 
aantal personen dat een versie van de tirage-à-part ontving ook tot de (intieme) 
vriendenkring van Smith behoorde. Smith kreeg mogelijk via een van deze personen 
de beschikking over een exemplaar.  
 
De bibliotheek van Smith 
Behalve dat Smith in het bezit was van de Ephémérides en derhalve in ieder geval een 
deel van de Réflexions, is er nog een aantal boeken in de bibliotheek van Smith dat in 
relatie tot Turgot vermelding verdient. 
 
Smith was in het bezit van het boek Vie de Monsieur Turgot geschreven door Condorcet 
(Mizuta, 2000, p. 62). Dit boek verscheen in 1786 tien jaar nadat The Wealth of Nations 
was gepubliceerd en vijf jaar na het overlijden van Turgot. Mocht Smith dit boek van 
Condorcet daadwerkelijk hebben gelezen dan was hem niet ontgaan dat Condorcet in 
Vie de Monsieur Turgot de overeenkomsten tussen de Réflexions en The Wealth of Nations 
benadrukte en van mening was dat met de Réflexions de kiem voor The Wealth of Nations 
was gelegd.  
 
Een Engelse versie van de Réflexions welke in 1793 werd gepubliceerd heeft 
vermoedelijk ook deel uitgemaakt van de bibliotheek van Smith. Alhoewel deze 
Engelse versie, Reflections on the formation and distribution of Wealth, drie jaar na de dood 
van Smith werd gepubliceerd, is dit boek voorzien van een bookplate afkomstig van de 
bibliotheek van Smith. Het is om deze reden dat Mizuta dit boek in zijn catalogus van 
de bibliotheek van Smith opnam (Mizuta, 2000, p. 258). Dit boek is overigens niet het 
enige boek dat na het overlijden van Smith is gepubliceerd en is toegevoegd aan de 
bibliotheek van Smith (Groenewegen, 2002, p. 384).151  
 
Deze vertaling van de Réflexions uit 1793 is gebaseerd op de originele tekst van de 
Réflexions. Het kan dus alleen een vertaling zijn van de oorspronkelijke versie van 
november 1766 of van de tirage-à-part van 1770 dan wel van een versie van 1788 
(Lundberg, 1964, p. 19). Wie de vertaler is wordt niet vermeld en is niet bekend.  

                                                      
151 Er circuleerden lange tijd losse bookplates van de bibliotheek van Smith (De Vivo, 2001, p. 95). Aangezien 
boeken afkomstig uit Smith zijn bibliotheek van grote waarde zijn is het niet ondenkbaar dat iemand een bookplate 
op dit boek plaatste zonder dat het ooit deel uitmaakte van de bibliotheek van Smith 
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I.C. Lundberg schreef in 1964 een proefschrift over dit opmerkelijke boek onder de 
titel Turgot‟s unknown translator. In haar proefschrift komt zij tot de conclusie dat alleen 
Adam Smith de vertaler van deze Engelse versie van de Réflexions kon zijn. Het werd 
pas na Smiths dood gepubliceerd en daarom na zijn dood aan zijn bibliotheek 
toegevoegd. Viner toonde later echter aan dat Smith niet de vertaler was van deze 
Engelse versie van de Réflexions.152 Volgens hem was de vertaler een koopman 
(Groenewegen, 1969, 2002, p. 375). 
 
Al was Smith niet de vertaler van deze Engelse versie van de Réflexions, het blijft 
intrigerend dat iemand het van belang achtte om alsnog dit boek aan de bibliotheek 
van Smith na zijn dood toe te voegen, mede gelet op wat in de inleiding van dit boek 
staat. De vertaler schreef immers de volgende inleiding:  
 
“His [Turgot] essays on the commerce of grains, on loans, on mines and quarries, the preambles to the arrest issued 
during his administration, and the various important articles in the Encyclopaedia, Etymology, Existence, Expansibility, 
Fair and Foundation are all pieces of great merit but in no one does his capacious mind shine forth with greater lustre than 
in this work [Réflexions] of which a translation is now offered to the public a work on the foundation of which was 
formed, one of the most approved and justly celebrated treatises in the English language, Dr. Adam Smith‟s Essay on the 
Wealth of Nations.” (Lundberg, 1964, p. 24). 

 

7.4 Conclusie 

Smith was in het bezit van de edities van november en december 1769 van de 
Ephémérides waarin een deel van de Réflexions verscheen. Aangezien hij geabonneerd 
was op de Ephémérides mag men aannemen dat hij de januari editie van 1770, waar het 
overige deel van de Réflexions in verscheen in zijn bezit had. Een schriftelijke 
bevestiging hiervoor ontbreekt. Daarnaast is uit voorgaande paragrafen gebleken dat 
het toch voor de hand ligt dat Smith ook de beschikking had over een exemplaar van 
de tirage-à-part. De in hoofdstuk 6 geconstateerde overeenkomsten kunnen dus worden 
verklaard doordat Smith de Réflexions bezat. Het feit dat Smith in zijn Wealth of Nations 
geen enkele keer expliciet verwijst naar Turgot en/of de Réflexions doet hier niet aan af, 
mede gelet op de onnauwkeurige wijze waarop Smith in het algemeen verwijst naar 
andere auteurs en hun geschriften in The Wealth of Nations. 

                                                      
152 Zie J. Viner Introduction to the Kelley‟s reprint of Rae‟s Life of Adam Smith (1965). 
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