
 
Pascal of oma Vyncke?
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BRUSSEL - De zoektocht naar Joke Staerlinck nadert zijn ontknoping. De onbekende vrouw 
lanceerde twee weken geleden met succes een oproep om Pascal Vyncke, de 19-jarige 
webmaster van Seniorennet.be, te nomineren als Grootste Belg. Uit onderzoek van de e-mails 
van Joke Staerlinck blijkt nu dat Joke haar lobbywerk vanuit huize Vyncke verrichtte. ,,Mijn 
oma'', zegt Pascal. 

Pascal Vyncke prijkt sinds vorige week op de officiële kandidatenlijst voor Grootste Belg. Een
positie die hij dankt aan de oproep van ene Joke Staerlinck op de website Seniorennet. Joke 
noemt zichzelf een geweldige fan van Pascal. Ze zorgde dagenlang voor discussies en 
speculaties bij de luisteraars van het Radio1-programma De Grootste Belg . Donderdag deden 
de presentatoren Sven Speybroeck en Koen Fillet een oproep aan Joke Staerlinck om zich te 
melden. Het bleef oorverdovend stil. 

Ook De Standaard had al een tijdje vragen bij de e-mails die Joke regelmatig naar de redactie 
stuurde om het werk van Pascal Vyncke te bejubelen. Zeker toen ze via e-mail meldde dat ze 
te verlegen was om aan de telefoon een en ander toe te lichten. 

De on line-redactie ploos daarom de technische gegevens uit die meegestuurd werden met 
deze e-mails. Wat blijkt? De mailtjes van Joke Staerlinck werden verstuurd vanop dezelfde 
computer als die vanwaarop Pascal Vyncke een tijd geleden een e-mailtje naar de redactie 
stuurde (voor de liefhebbers: PV1800) . 

Hallo Pascal? Hoe kan dat? Zit Joke op uw pc? De computer met de naam PV1800 is enkele 
weken geleden verkocht, luidt het antwoord. Wie de nieuwe eigenaar van de computer is, kan 
Pascal niet zeggen. Of toch wel? Want intussen heeft Pascal op Seniorennet een officiële
mededeling gezet. Zijn grootmoeder, superfan van het eerste uur, heeft de hele lobbyactie in 
gang gezet. ,,Ze had de kracht van Seniorennet onderschat''. De vader van Pascal bespeurde 
in elk geval nooit een drukmailende oma onder zijn dak. In een boze mail aan de hoofdredactie 
van deze krant benadrukte hij vorige week nog dat Joke Staerlinck ook voor hem een nobele 
onbekende is. In één adem voegde hij eraan toe: ,,Als het niveau van jullie
onderzoeksjournalistiek altijd het niveau heeft van het verhaal rond Joke Staerlinck, heb ik 
sterk mijn bedenkingen over de overige inhoud van De Standaard.'' 

Toch hangt er nog altijd een haakje los. Grootmoeder Vyncke woont volgens Pascal Vyncke 
niet in bij de familie. Uit de code van de e-mails blijkt echter duidelijk dat Joke via de 
internetverbinding van de familie Vyncke mailde. 

Volgens de VRT is er alvast niets onreglementairs gebeurd. Een reden om Vyncke te 
schrappen uit de lijst met 111 genomineerde Belgen is er dan ook niet. 
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