
 
Heeft oma Vyncke het gedaan?
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Oma Vyncke is Joke Staerlinck. Dat liet Seniorennet het voorbije weekend in een officiële
mededeling weten. Dat vraagt uiteraard om een woordje uitleg van oma zelf. 
Wanneer we oma Vyncke maandagmiddag aan de telefoon krijgen, klinkt de 72-jarige vrouw 
danig overstuur. Pascal en Jean-Pierre Vyncke waren volgens haar allerminst opgezet met de 
daden van Joke Staerlinck. Oma neemt meteen de schuld op zich. ,,Ik heb inderdaad die 
mailtjes verstuurd. Ik deed het als een verrassing voor Pascal, mijn kleinzoon.'' 

Oma bevestigt dat de laptop vanwaar de mails verstuurd werden, haar eigendom is. Ze 
gebruikt die zowel thuis als ,,op kantoor'', ten huize Vyncke. Oma neemt de laptop ook af en 
toe mee naar huis en gebruikt hem vooral om de tientallen mailtjes die Seniorennet krijgt, te 
beantwoorden. En om haar kleinzoon in de schijnwerpers te zetten. 

Maar helemaal waterdicht is dat verhaal niet: de schuilnaam die ze gebruikte, kan ze zich niet 
herinneren: ,,Verstraeten of zo''. Uiteindelijk vindt ze Staerlinck terug op een briefje in haar 
portemonnee. Ook de naam Bart Van Belle zegt oma Vyncke niets. Vreemd, want Joke heeft 
me de voorbije weken ruim twintig keer gemaild, de laatste keer om mij de huid vol te 
schelden. En op het forum van Seniorennet waarschuwde ze iedereen nog voor mijn persoon. 

Op dat forum was oma Vyncke ook actief onder de schuilnaam Pruts13. De schrijfstijlen van 
Joke Staerlinck en Pruts13 verschillen zodanig, dat het heel onwaarschijnlijk lijkt dat het om 
dezelfde persoon gaat. De mailtjes van Joke - doorspekt met woorden als als fake , 
vuilbekkend en formidastisch - leken ook niet geschreven door een senior. Bovendien stuurde 
Joke ons vaak mailtjes op onwaarschijnlijke tijdstippen; half twee 's nachts, zeven uur 's 
ochtends. Overdag bleef het meestal oorverdovend stil. Gaat oma Vyncke misschien ook naar 
de universiteit? 

Donderdagavond kreeg de redactie een mail van Joke en een van Jean-Pierre Vyncke. Allebei 
verstuurd van op de internetverbinding van de Vynckes. Oma Vyncke vertelt ons dat ze 
donderdagavond niet ten huize Vyncke was. Pascal Vyncke zelf was gisteren niet bereikbaar. 

Voor ons is de zaak gesloten. Wij gaan gewoon op zoek naar de Grootste Belg. 

Bart Van Belle
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