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De keuze van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten om Sven Gatz als Vlaamse Bruss 
elminister uit haar hoed te toveren, wordt positief onthaald, ook buiten de partij. “Een sterke 
persoonlijkheid, maar ook een redelijk man die kan luisteren.” 
Gatz legde donderdagmorgen de eed af als minister (© tvbrussel) 

Gatz kon in eerste instantie rekenen op felicitaties van partijgenoten Els Ampe en Ann Brusseel, 
die ook in de running waren voor de ministerpost. “Sven is zeer capabel en heeft ervaring”, zegt 
Brusseel. “Een zeer goede keuze dus van onze voorzitter.” 

De Jetse Open VLD-schepen Brigitte Gooris vindt zijn terugkeer in de politiek geen verrassing. 
“Die man is geboren om aan politiek te doen”, zegt ze. “Maar hij heeft een uitdaging nodig en dat 
kan zwaar wegen in politiek. Hij is in ieder geval een echt ketje en weet wat Brussel betekent.” 

Maar ook buiten zijn partij kon de keuze voor Gatz op instemmend geknik rekenen. KVS-baas 
Kan Goossens haalde vanmorgen op FM Brussel al de loftrompet boven. “Ik heb hem leren 
kennen als een competente dossierkenner”, klinkt het. “Een sterke persoonlijkheid, maar ook een 
redelijk man die kan luisteren. Hij heeft een groot hart voor Brussel. Wat betreft de culturele 
sector is er voldoende afstand, maar ook voldoende kennis van zaken om tot een evenwichtig 
beleid te komen.” 

Ook oud-CD&V-minister en Brusselaar Steven Vanackere vindt Gatz de “als de job niet naar een 
CD&V’er gaat", de best mogelijke keuze. “Correcte kerel, zorgvuldig redenerend, niet gespeend 
van wit en zelfrelativering”, klinkt het. “Hij staat een beetje atypisch in de politiek, en ik denk dat 
hij zijn boeken ook zelf heeft geschreven.” 

Politicoloog Dave Sinaret ten slotte looft Open VLD voor haar “slimme zet”. “Gatz is populair 
over de partijgrenzen heen.” 

 

Jan Goossens  
(artistiek directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg) 
 
Jan Goossens van de KVS reageerde via e-mail:  
‘Ik juich de benoeming toe van een minister met een groot hart voor Brussel, een visie op 
cultuur en de politieke ervaring en competentie die hem aan de Vlaamse regeringstafel 
gewicht zullen geven in tijden van schaarste. De volgende vijf jaar moeten we ervoor zorgen 
dat de Vlaamse cultuur een dynamische, ambitieuze en creatieve sector blijft. Sven Gatz zal 
daar als kritische bondgenoot ongetwijfeld een belangrijke rol in spelen. Tout court is het 
voor Brussel en de politiek in het algemeen een uitstekende zaak dat hij terugkeert.’ 
 
 
Joost Vandecasteele  
(schrijver, theatermaker, stand-up comedian en overtuigd Brusselaar) 

- Wat vindt u van Sven Gatz als de nieuwe Vlaamse minister van Cultuur? 
‘Van alle mogelijke keuzes die op tafel lagen, vind ik hem de minst slechte keuze. Ik ben blij 
dat hij een Brusselaar is. Ik heb zijn boek over Brussel gelezen en dat vond ik goed. Ik heb 



vertrouwen in die man en ik ben hoopvol. Hij is een lichtpuntje in de nieuwe rechtse 
regering, de enige die mij niet bezorgd maakt.’ 

- Wat verwacht u van hem? 
‘Maggie De Block heeft zich met Asiel en Migratie kunnen profileren. Dat verwacht ik van 
Sven Gatz ook, dat hij een stempel kan drukken op Cultuur. Ik verwacht ook dat hij zijn 
interesse in cultuur, die al aanwezig is, zal blijven voeden. Bij Schauvliege was die interesse 
niet aanwezig. Je voelt dat sommigen een dédain voelen voor cultuur. En een cultuurminister 
die geen interesse heeft in cultuur, zoals nu in Nederland, is het ergste.’ 

- Wat zijn volgens u de belangrijkste zaken die hij als minister van Cultuur zou 
moeten doen? 
‘Dat moet hij zelf beslissen. Ik denk dat Media nog belangrijker is dan Cultuur. Zijn 
belangrijkste taak is om de VRT onder handen te nemen. Niet blind besparen, maar slim 
besparen. Momenteel is de VRT het spoor bijster, stuurloos. Er moet opnieuw worden 
nagedacht over wat het betekent om een openbare omroep te zijn.’ 

 

Gatz: ‘Het kriebelde meteen' 
brusselnieuws.be 25/07/2014 
 
Verbaasd, maar zeer tevreden. Dat is in een notendop de reactie van kersvers Vlaams minister - 
Sven Gatz (Open VLD) op de keuze van zijn partij. “Ik krijg nu de kans om iets te doen wat ik 
nog nooit eerder kon.” 
 
Gatz zelf reageerde in eerste instantie verbaasd op de keuze van voorzitster Rutten. "Ik ben 
verwonderd dat men aan mij dacht, na mijn exit uit de politiek drie jaar geleden", zegt Gatz 
aanbrusselnieuws.be. "Ik moet wel zeggen dat toen men mij belde, het terug begon te 
kriebelen." 

Dat de keuze op hem viel, heeft volgens Gatz te maken met zijn affiniteit met cultuur. "De 
partijvoorzitter moet die beslissing nemen, maar ik denk dat dat een rol zal gespeeld hebben", zegt 
hij. 

Gatz is dan ook heel tevreden met de departementen die hij onder zijn hoede krijgt: Jeugd, 
Cultuur, Sport en Brussel. "Ik had me geen betere portefeuille kunnen dromen. Ik krijg ook de 
kans om iets in de politiek te doen, wat ik nog nooit gedaan had: minister zijn. En dan nog met 
bevoegdheden die nauw aansluiten bij mijn persoonlijke dada's. Op media zal ik nog wel wat 
extra moeten studeren, maar dat is geen enkel probleem." 

Op concrete beslissingen voor Brussel is het nog even wachten. "We gaan over onze beleidsbrief 
niet improviseren", klinkt het. "Daar hebben we nog wat tijd voor nodig. We gaan in de eerste 
plaats een goede samenwerking opzetten met de VGC, onze bevoorrechte partner, maar ook met 
de GGC, het Gewest en de Franse gemeenschap. Ik ga zeker ook een sterke as opzetten met Guy 
Vanhengel. Je stempel drukken in Brussel kan alleen door samen te werken.” 

Voor de post van Gatz circuleerden ook de namen van Ann Brusseel en vooral Els Ampe. "Ik heb 
al even met haar gesproken, het zal niet al te lang duren vooraleer we die bladzijde omdraaien", 
zegt Gatz. "Ontgoocheling is een onderdeel van de politiek. Ik was in 2009 ook dicht bij een 
ministerpost, maar toen was het close but no cigar." 


