
Juf mag na uitlekken pikante filmpjes en 
bijbaan als pornoster geen les meer geven

Een juf op een school in het Belgische Maldegem is haar baan kwijtgeraakt nadat deze week 
erotische filmpjes van haar opdoken en circuleerden onder leerlingen. In haar vrije tijd gaat 
ze door het leven als pornoster Ray Gonewild. ,,Raar dat seks nog altijd zo’n taboe is. Wat ik 
in mijn vrije tijd doe, heeft toch niets te maken met mijn kwaliteiten als leerkracht?”, klinkt 
het.

AD – Joeri Seymortier 12-02-21

Enkele verontruste ouders waren naar de pers gestapt. De directie wist niet van het dubbelleven van 
de tijdelijke leerkracht af. ,,Over haar werk als juf zijn geen klachten binnengekomen", aldus het 
schoolbestuur. Toch werd de samenwerking in onderling overleg stopgezet.

Leerlingen ontdekten de beelden van hun juf op internet. De vrouw gaat nu weer voltijd aan de slag 
als Ray Gonewild. ,,Ik wil toch graag mijn kant van het verhaal doen”, zegt ze tegen de Belgische 
krant Het Laatste Nieuws. ,,Ik snap niet dat seks anno 2021 nog altijd zo’n taboe is. Wat ik privé 
doe, heeft helemaal niets te maken met mijn werk. De directie geeft zelf toe dat er op mijn werk als 
leerkracht helemaal niets is aan te merken. Maar blijkbaar zijn het vooral de ouders die zoiets niet te
combineren vinden. Wat ouders denken en de goede naam van de school zijn in dit verhaal blijkbaar
het belangrijkste. Mijn vrienden en familie weten waar ik met mijn alter ego mee bezig ben en 
niemand maakt daar een probleem van. Ik had echt nooit gedacht dat ik hierdoor problemen zou 
krijgen op school. Maar in het onderwijs is seks blijkbaar nog wel een taboe. Dat vind ik best 
jammer.”

Ze wijst erop dat ze op school niet ontslagen is. ,,Ik had een tijdelijk contract en was eigenlijk toch 
al niet van plan om dat te verlengen. Het is blijkbaar heel moeilijk om werk in de seksindustrie te 
combineren met een andere baan.”

Of ze nog gaat solliciteren in het onderwijs? ,,Dat weet ik op dit moment eerlijk gezegd niet. Ik ga 
alles even laten bezinken, en voorlopig enkel als Ray Gonewild bezig zijn. Ik ga hier echt mee 
verder, want dit is wat ik graag doe. En ik wil mijn verhaal absoluut doen. Misschien kan er dan 
ooit wel eens iets veranderen in de maatschappij.”

Ook al kan ze zich nu volledig op haar erotische werk richten, toch vindt de jonge vrouw het 
jammer dat alles zo gelopen is. ,,Raar dat ik hierdoor mijn baan kwijt ben geraakt. Er is nog veel 
werk aan de winkel in onze samenleving.”
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