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Overr de auteur 

Hanss Wansink (Utrecht, 5 mei 1954), is politiek commentator van de Volks-

krant.krant. Als lid van de parlementaire redactie van de Volkskrant in Den Haag 

heeftt hij de revolte van Fortuyn als ooggetuige meegemaakt. 

Inn het tweede semester van het academisch jaar 2002-2003 was Wan-

sinkk als journalist-in-residence verbonden aan het Netherlands Institute for 

Advancedd Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) van de 

Koninklijk ee Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 

Wansinkk begon in 1996 zijn loopbaan bij de Volkskrant als chef van de opi-

niepaginaa Forum. Hij was de bedenker van de zaterdagbijlage Reflex in 

1999.. In november van dat jaar verhuisde hij naar de Haagse redactie, waar 

hijj  hoofdredactionele commentaren, een zaterdagse column over politiek 

enn essays voor Reflex ging schrijven. 

Vann 1990 tot 1996 was Wansink plaatsvervangend hoofdredacteur van 

Intermediair. Intermediair. 

Vann 1988 tot 1990 was hij verbonden aan de Wiardi Beekman Stichting, 

hett wetenschappelijk bureau van de PvdA. Wansink rondde zijn WBS-werk 

aff  met een rapport over onderwijspolitiek. 

Vann 1987 tot 1988 was Wansink redacteur onderwijs van NRC Handels-

blad.blad. Hij leerde het vak van politiek verslaggever bij het weekblad Haagse Post 

inn de periode 19 84-19 87. 

Vann 1980 tot 1987 was Hans Wansink verbonden aan de Vereniging voor 

Openbaarr Onderwijs. 

Opp Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven deed Wansink eindexamen gymnasi-

umm alpha in 1973. Zijn doctoraalexamen geschiedenis deed hij in 1980 bij 

prof.. J.C. Boogman aan de Universiteit Utrecht. Zijn leermeesters waren 

prof.. H.W. von der Dunk en prof. Th. van Tijn. 

Hanss Wansink publiceerde drie boeken over onderwijspolitiek: 

DeDe nieuwe schoolstrijd (met F. van Schoten, Bohn, Scheltema en Holkema, 

1984) ) 
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OpstellenOpstellen over openbaar onderwijs {met F. van Schoten, Wolters-Noordhoff, 
1985) ) 

EenEen school om te kiezen (Bert Bakker/Wiardi Beekman Stichting, 1992). 
Inn 1994 verscheen De opmars van de stressmaatschappij bij uitgeverij Pro-

metheus. . 
Inn 1996 verscheen bij dezelfde uitgeverij De conservatieve golf. 
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