I N S P I R AT I E

“WE ZOUDEN VAKER
MOETEN KIEZEN

Zinnige
vragen

ANDERE DIEREN EEN
KANS TE GEVEN”

De redactie stelt in iedere editie van het New Financial Magazine vijfentwintig ‘zinnige
vragen’ aan een financieel dienstverlener die zich het afgelopen kwartaal positief heeft
onderscheiden. Deze keer Gijs Wintzen (LEF) aan het woord.
T E K S T GIJ S WIN TZ EN
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Hoe wil je herinnerd worden als financieel dienstverlener?
Als iemand die goed heeft gedaan en
blijvend iets positiefs heeft nagelaten
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En als mens?
Als iemand die goed heeft gedaan
en blijvend iets positiefs heeft nagelaten
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Wat is de mooiste herinnering
uit jouw leven?
Te suf misschien, maar ik heb geen
mooiste. Een doelpunt tijdens een invalbeurt bij Heren 1, de oceaan oversteken of de geboorte van de kinderen
(van welke van de drie dan)? Ik leef te
veel in het moment om er één herinnering uit te pikken denk ik.

Waarom ga jij (iedere ochtend) aan
het werk?
Om geld te verdienen

Als je een boek zou schrijven,
wat zou de titel dan zijn?
Ik denk iets met ‘waarom’ in de titel.
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Op welke (zakelijke) beslissing ben
je het meest trots?
Ik zou het niet weten, volgens mij ben
ik niet trots op beslissingen, misschien
we gelukkig dat het goed heeft uitgepakt.

Door wie of wat word jij geïnspireerd?
Verschillende mensen uiteraard. Maar
mijn broer is wel een vaak terugkerend
figuur hierin.
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En op welke het minst?
Zie boven, maar dan omgekeerd in
de zin van ‘dat is pech, helemaal mislukt’.

Wat vind je echt mooi? Kun je
uitleggen waarom?
Zeilen met iets te veel zeil voor de wind
die er staat en dan zien hoe hard en
mooi de boot door de golven gaat.
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Wat is de mooiste eigenschap van
een mens?
Zelfspot.
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Zijn mensen van nature goed of
slecht?
Ja, alle babietjes worden lief geboren.
Mensen kunnen wel uitgroeien tot een
slecht mens.
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Welk dier kan de aarde wel missen?
Uiteindelijk elk dier. Niet één dier gaat
het op lange termijn overleven. Gelukkig hoeven wij niet te kiezen welk dier
we al dan niet kunnen missen. We zouden vaker moeten kiezen andere dieren
een kans te geven.
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Ben je meer rationeel of meer intuïtief ingesteld? Is er zakelijk en
privé een verschil?
Ik ben meer intuïtief en ga direct na
een besluit de rationale vertellen, waarop mijn ‘keuze’ is gebaseerd. Dit doe ik
privé en zakelijk.

Draag je bij aan een groenere of
duurzamere wereld?
Een beetje. Een beetje met LEF en een
beetje thuis door de kinderen wat mee
te geven in de trant van ‘doe het dan
niet voor geld, maar dan voor het milieu’: licht uit achter je en deur dicht
als de verwarming aan staat.
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Geef je aan goede doelen? Geloof
je in het nut ervan?
We geven meer aan goede doelen dan
dat we er in geloven. In geld voor medisch onderzoek in Nederland geloof
ik trouwens meer dan in geld inzamelen voor honger in Afrika. We doen
het toch, omdat we de kans niet willen
missen dat toevallig onze euro wel zou
kunnen helpen en het voelt goed om te
doen.

Is het leven op aarde een illusie
of is het leven de enige realiteit?
Bijzondere vraag. Ik moet denk ik kiezen en dan ga ik toch echt voor ‘de enige realiteit’.
Geloof je in een leven na de dood?
Nee.
Zou je eeuwig willen leven?
Nee.

Ben je bang voor de dood?
Momenteel niet, maar ik wil wel
heel erg graag nog lang niet dood.
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Waar haal jij troost/steun vandaan?
De mensen direct om me heen.
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Wat versta jij onder liefde?
Pfoe, ik weet even niet hoe zinnig
het is dit te willen verwoorden.
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Ben jij honderd procent verantwoordelijk voor je eigen leven?
Denk ik niet nee, daar heb ik volgens
mij te veel ‘Samens’ voor.
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Welke levenswijsheid zou je je
kinderen op dit moment willen
meegeven?
Je kan beter spijt hebben van iets dat je
wel hebt gedaan dan van iets dat je niet
hebt gedaan.
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Welke levensvraag zou jij graag
voor je dood beantwoord zien?
Denkt een Gems net voordat ie gepakt
wordt door een leeuw zoiets als ‘shit,
dit gaat mis, ik ben zwaar de klos?’
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Wat moet je voor je dood ooit
nog een keer absoluut hebben
gedaan?
Raketlancering live bijwonen. Q

“JE KAN BETER SPIJT HEBBEN VAN IETS DAT JE WEL HEBT
GEDAAN DAN VAN IETS DAT JE NIET HEBT GEDAAN”
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