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 Op 15 juni 2016 is Anton Barten op zesentachtigjarige leeftijd overleden. Met hem verliezen we een 
inspirerende onderzoeker en een innemende man, die zowel voor het Departement Economie van KU 
Leuven als voor CORE zeer belangrijk is geweest. Ton Barten was Fellow van de Econometric Society en 
corresponderend lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen..
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De grondslag van Tons wetenschappelijk werk 
werd gelegd aan het Econometrisch Instituut van 
de Nederlandse Economische Hogeschool, nu de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam, een initiatief van 
Jan Tinbergen en Henri Theil. Deze laatste was ook 
de promotor van zijn doctoraal proefschrift. In dat 
proefschrift leidde hij de voorwaarden af waaraan 
vraagvergelijkingen moeten voldoen als consumenten 
rationeel kiezen. Hij slaagde er als eerste in om een 
model neer te schrijven waarbinnen die voorwaarden 
konden getest worden, het zogenaamde Rotterdam-
model. Zoals gesteld werd in het juryrapport bij de 
toekenning van de laatste Nobelprijs aan Angus 
Deaton: “De eerste poging om te testen of de reacties 
van de consument al dan niet optimaal zijn werd door 
Barten uitgevoerd gebruikmakend van Nederlandse 
data. De verwerping van de hypothese van rationeel 
handelen wees op een tegenspraak tussen de data en 
de theorie van de rationele consument”. Dit resultaat 
was voor Barten overigens geen reden om de theorie 
af te wijzen: gedurende zijn hele loopbaan bleef hij het 
belang beklemtonen van de interactie tussen theorie 
en empirisch werk. 

In 1966 wordt op initiatief van Jacques Drèze CORE 
opgericht, het Center for Operations Research and 
Econometrics. CORE was een gemeenschappelijk 
multidisciplinair project van de Université catholique 
de Louvain en de KU Leuven. De aanstelling van een 
toponderzoeker door de KU Leuven maakte deel uit 
van het akkoord tussen de twee universiteiten. De 
kandidatuur van Barten werd door beide instellingen 
enthousiast onthaald. Ton, die intussen werkzaam 
was op het Centraal Planbureau in Nederland maar 
een academische loopbaan verkoos, aanvaardde het 
aanbod.

De eerste tien jaar van zijn academische loopbaan 
in Leuven, waar CORE toen nog gevestigd was, 
waren hoogdagen. Hij zette zijn onderzoek verder 
over het testen van de voorwaarden voor rationaliteit 
in complete vraagsystemen. Dit resulteerde in een 

hele reeks invloedrijke publicaties in internationale 
toptijdschriften zoals Econometrica en de Review 
of Economic Studies. Zijn meest geciteerde paper 
is het eerste artikel in het allereerste volume van 
de European Economic Review. Daarnaast toonde 
hij ook bijzondere belangstelling in de bouw van 
macroeconometrische modellen, waarvoor hij kon 
steunen op zijn ervaring op het Centraal Planbureau. 
Dit onderzoeksdomein had minder academische 
uitstraling. In navolging van Tinbergen was het 
een gemeenschapsdienst waarvan het Belgisch 
Planbureau en de Europese Unie de vruchten hebben 
geplukt.

Op CORE, the place to be, was hij omringd door 
toponderzoekers uit alle hoeken van de wereld. 
Van 1970 tot 1974 was hij er Research Director. 
Levenslange vriendschappen werden gesmeed, 
onder meer met Jacques Drèze. Buitenlandse gasten 
en medewerkers werden thuis ontvangen door Ton en 
zijn echtgenote Hetty, die samen met Monique Drèze 
voor partners van de bezoekers het sociale leven 
op CORE organiseerde. Ton werd visiting professor 
aan de universiteiten van Berkeley, Chicago and 
Philadelphia. 

Toen CORE op het einde van de jaren zeventig 
verhuisde naar de nieuwe campus in Louvain-la-
Neuve, bleef Ton Barten een drijvende kracht in het 
Departement Economie in Leuven, waarvan hij in de 
jaren zeventig voorzitter werd. Hij was zeer begaan met 
zijn onderwijsopdracht. Voor zijn colleges verzorgde 
hij pareltjes van nota’s. In zijn “Econometrische 
Lessen” had hij aandacht voor keurig Nederlands. Hij 
zorgde achterin voor een woordenlijst met correcte 
Nederlandse termen inclusief geslacht: je leest 
er “wissel (m)” voor “dummy”, symbolen werden 
versierd met wat hij slangetjes en dakjes noemde. 
Hij organiseerde contacten met de econometristen 
uit Nederland en studiereizen met de studenten 
econometrie naar instellingen zoals het Belgisch 
Planbureau waar de econometrische technieken 

echt werden toegepast. Tegelijkertijd was hij ook een 
gevierd gelegenheidsdichter op studentenbanketten. 

In de late jaren tachtig was Barten zeer actief 
betrokken bij de uitbouw van het Center for Economic 
Research (CentER) aan de universiteit van Tilburg in 
Nederland. Hij werd er de eerste onderzoeksdirecteur. 
In 2008 kreeg hij van de Tilburgse universiteit een 
eredoctoraat voor zijn verdienste bij de uitbouw van 
CentER. 

Ton Barten was een uitzonderlijk promotor van tal van 
doctoraten in diverse domeinen van de econometrie. 
In de publicaties van gemeenschappelijk onderzoek 
werden zijn medewerkers steeds als coauteur 
vermeld. Hij heeft zijn studenten in Leuven en in 
Louvain-la-Neuve in contact gebracht met de 
economie als wetenschap en met haar grenzen: hij 
was onbaatzuchtig, pretentieloos, erudiet, bevlogen.

Waarschijnlijk zal zijn naam voor altijd verbonden 
blijven aan de zogenaamde “Barten-schaal”. Als Ton 
op uitstap met zijn familie zin had in een limonade, 
dan vermenigvuldigde hij als kostwinner, naar 
eigen zeggen, de prijs met zes: twee ouders, vier 
kinderen, zes limonades. Wanneer mensen samen 
wonen, dan worden wonen en andere vormen van 
gedeelde consumptie voor hen plots goedkoper. 
Hoe zullen de inkomens in dergelijke gevallen worden 
besteed? Tons antwoord dat hij eerst vluchtig op 
een hotelkamer opschreef: gebruik een vraagmodel, 
maar pas de relatieve prijzen aan zodat die rekening 
houden met de mate waarin de consumptie van 
elk item met anderen wordt gedeeld. Deze intuïtie 
werd door door hem uitgewerkt in een artikel dat in 
1964 werd gepubliceerd. Zij blijft ook nu nog steeds 
overeind: zo speelt ze een centrale rol in het recente 
artikel (mei 2016) van Pierre-André Chiappori in The 
Economic Journal.

Voor de Nederlandse Academie sprak Anton Barten 
een in memoriam uit voor Jan Tinbergen. Hij beschreef 
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daarin wat hij in Tinbergen bewonderde. Wat Ton 
over Tinbergen zei, wat hij in Tinbergen bewonderde, 
geldt echter ook voor hemzelf: “Het leven en werk 
van Anton Barten is een voorbeeld, een zeldzaam 
voorbeeld, van hoogwaardig wetenschappelijk werk 
gestuurd door maatschappelijke bewogenheid. Zijn 
wetenschap was een dienende. Als economist was hij 
zijn hele leven lang op zoek naar een ideale economie, 
waar doelmatigheid en rechtvaardigheid met elkaar 
in evenwicht zijn gebracht, niet als theoretische 
constructie of ideologische droom, maar als een 
realiseerbaar project.”
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