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BRUSSEL - Wie is Joke Staerlinck? En bestaat ze echt? Die vragen stonden gisteren centraal
in het programma rond De grootste Belg op Radio 1. Een onderzoekje van de on line-redactie
van deze krant trekt het bestaan van Joke Staerlinck in twijfel. Pascal Vyncke, de 19-jarige
oprichter van de website Seniorennet, ontkende formeel achter de figuur van Joke Staerlinck te
zitten.

Alles begon met een berichtje op de website Seniorennet.be waarin werd opgeroepen om
Pascal Vyncke in de lijst met Grote Belgen te stemmen. Die oproep kwam van iemand met de
schuilnaam Lili49 en het e-mailadres joke.staerlinck@telenet.be. Een luisteraar van Radio 1
bracht gisteren aan het licht dat die oproep meer dan waarschijnlijk vals is.
Ook de redactie van De Standaard Online kreeg de voorbije maanden mailtjes van Joke
Staerlinck, die telkens weer om aandacht vroeg voor de initiatieven van Pascal Vyncke. In een
van die mailtjes verklapte de afzender haar leeftijd: 64 jaar. Enkele weken later schreef Joke
dan weer 53 jaar oud te zijn.
Wie de naam Staerlinck opzoekt op familienaam.be, een website die alle Belgische
familienamen indexeert, krijgt geen resultaten. Zelfs een zoekopdracht bij Google levert niets
op. Google suggereert wel de zoekterm Joke Steverlinck. Maar ook die heldert niets op. In een
mailtje aan De Standaard Online bekende Joke een valse naam te gebruiken, en biechtte ze
haar echte naam op: Joke Steverlinck.
Het raadsel leidde tot aardige speculaties op het forum van De grootste Belg . Iemand zag een
link met Clarice Starling, de FBI-agente uit The silence of the lambs , iemand anders wees
erop dat starling Engels is voor spreeuw. Spreeuw, Vyncke: hebt u hem? Nog iemand anders
analyseerde Joke Staerlinck taalkundig. Joke is Engels voor mop, staer zou voor ster staan
(Vyncke, de ster van de senioren) en linck is een verschrijving van Vyncke. Nogal wat mensen
eisten de verwijdering van Vyncke uit de lijst met 111 Grote Belgen.
Lili49 was met haar Grootste Belg-oproep niet aan haar proefstuk toe. In februari deed ze al
een (vergeefse) oproep om Vyncke in De laatste show te krijgen. Als Joke de virtuele
marketingmanager van Seniorennet is, dan doet ze haar job wel uitstekend.
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