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Bea Pols jaren na de verloren plagiaatzaak tegen Sonja
Bakker nog altijd in de schulden: ’Wat mij stoort is dat
ze daar blijkbaar mee is doorgegaan, onbegrijpelijk’

Bea Pols.
© jjfoto.nl / Jan Jong
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HEERHUGOWAARD

De aartsrivale van Sonja Bakker. Zo noemen de showbizzmedia Bea Pols
(56) uit Heerhugowaard sinds het conflict tussen de twee Noord-Hollandse
voedingsconsulenten. Pols beschuldigde Bakker ervan delen uit haar
dieetboeken te hebben overgeschreven, maar kreeg ongelijk van de
rechter. Ze bleef achter met imagoschade en nu, vijf jaar later, zit ze nog
met schulden.

Pols zit in de financiële problemen sinds de zaak tegen de Bergense
’eierkoekenkoningin’. Voor een auto is geen geld. De vaatwasser is stuk, maar een
reparatie te duur. En er staat al jaren geen kerstboom meer in huis. „Ik ben allang
blij dat ik eten heb voor mezelf en de kat.”

Burn-out

„Na de negatieve publiciteit over de rechtszaak ging het minder goed met mijn
bedrijf. Ik heb nog een klein jaar geprobeerd om de boel voort te zetten. Misschien
valt het wel mee met de reacties, dacht ik. Maar het lukte niet en daarna kreeg ik een
burn-out.”

Ze belandt thuis, zonder werk en met haar schulden. „Het was er stil. Mijn laatste
kind ging uit huis, de kat overleed en de hond ook.”

Na de uitspraak van de rechter moet ze Bakker een vordering van bijna 9.000 euro
betalen voor de gemaakte advocatenkosten. Daar bovenop gaf ze zelf zo’n 25.000
euro uit aan haar eigen advocaten. „Het spaarpotje is op een gegeven moment op.
En betaal je je ene schuld af, heb je geen geld meer voor de ander en loopt die juist
op.”

Je kan verwachten dat je zo’n zaak verliest en moet betalen, krijgt ze te horen. „Tja,
misschien was ik wel onnozel, maar ik dacht écht dat ik zou winnen. Mijn dieetboek
kwam eerder uit en daar staan dezelfde zinnen in. Inclusief punten, komma’s en
spelfouten. Dat is geen toeval, toch? Dan kan je toch niet trots zijn op je werk?”

De rechter geeft Pols ongelijk: dieetboeken hebben vaak dezelfde opbouw.
Bovendien hebben Pols en Bakker dezelfde cursus gevolgd bij de LOI. Je kunt je
afvragen wie van wie heeft overgeschreven, aldus de rechter. „Daardoor leek het net
alsof ík het ook had overgeschreven. Dat is niet zo, ik heb er hard voor gewerkt.”

Een hoger beroep komt er niet. Dat kost te veel geld, moeite en energie, vindt Pols.

Sollicitatiebrieven

Als Pols er weer aan toe is om te werken, krijgt ze hulp van een jobcoach. Ze
probeert een kantoorbaan te krijgen. Parttime, vanwege haar gezondheid. Ze kampt
onder meer met rugproblemen. Achter een bureau zitten is niet haar passie, maar er
moet toch geld in het laatje komen. „Ik heb wel tweehonderd sollicitatiebrieven
geschreven, maar niemand nam me aan. Je bent vijftigplusser en je mankeert wat.”

Uiteindelijk vindt ze een baan in de thuiszorg. „Veel te zwaar, maar ik moest iets.
Aan de positieve kant gaf het me structuur. Ik had nog last van mijn burn-out, maar
kreeg hierdoor een vast ritme. En nog een voordeel: ik vergat even mijn eigen
ellende, kon me focussen op de ander.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Het artikel over de rechtszaak in het Noordhollands Dagblad van 28 september 2016.

Onbegrijpelijk

Dat Sonja Bakker dit jaar weer is aangeklaagd wegens plagiaat heeft oude wonden
opengereten bij Pols. Zij vindt nog steeds dat ze haar rechtszaak ten onrechte
verloren heeft. „Onbegrijpelijk. Wat mij stoort is dat ze daar blijkbaar al die jaren
mee is doorgegaan.”

Dit keer heeft Bakker toegegeven dat een aantal recepten knip-en-plakwerk was. Ze
heeft niet goed opgelet toen haar team recepten van twee Amerikaanse foodbloggers
vertaalde en de foto’s gebruikte voor haar Instagramaccount, verklaart ze. Met de
bloggers is een schikking getroffen. „Ik vind het kwalijk dat ze het op het personeel
afschuift”, zegt Pols.

Door de plagiaatrel kloppen de showbizzmedia ook bij weer bij haar aan.
„Shownieuws belde me. Dat was twee dagen nadat mijn vader was overleden. Komt
die ellende er ook nog bij, dacht ik. Maar aan de andere kant kan dit mijn naam
zuiveren. Dat mensen zeggen: misschien had ze toch gelijk.”

Actie

Sinds kort doet Pols weer wat ze leuk vindt. „Ik heb een hbo-opleiding gevolgd en
ben weer voor mezelf begonnen als healthcoach en -therapeut.”

Maar de schulden blijven aan haar kleven. „Daarin heb ik deels ook mijn eigen
verantwoordelijkheid. Ik had zakelijk ook dingen anders kunnen aanpakken.”

Om Pols te helpen, hebben twee vrienden een doneeractie opgezet. Het geld is
bedoeld voor een kerstboom, een tweedehandsauto en als afbetaling. „Heel lief,
maar aan de andere kant ook gênant. Sta ik weer met m’n ellende in de krant.”

Kwijtschelden

En hoe nu verder met Sonja Bakker? „Dat komt niet meer goed, ik ga haar niet meer
leuk vinden. Ik moet haar echt niet tegenkomen.”

Pols hoopt dat Bakker haar excuses aanbiedt. „En dat ze de proceskosten
kwijtscheldt. We hadden vooraf aan de rechtszaak afgesproken dat we die kosten
niet op elkaar zouden verhalen, maar ze heeft op het laatste moment toch besloten
om dat wel te doen. Ik ben naar de gemeente gegaan voor de schuldhulpverlening
en zij hebben Sonja ook gevraagd om de kosten kwijt te schelden, maar dat wilde ze
niet.”

„Ik heb in mijn beleving ten onrechte verloren en de proceskosten worden ten
onrechte op mij verhaald. Ik heb het geld niet. En zij lijkt het niet nodig te hebben.
Na de nieuwe plagiaatzaak stond met een grote kop in de krant: Sonja wil het met
iedereen oplossen. Blijkbaar met iedereen behalve met mij.”

Deze krant heeft meerdere pogingen gedaan om met Sonja Bakker in contact te
komen en haar de uitspraken van Bea Pols in dit artikel voor te leggen. Op
woensdag 8 december is het nummer op haar website gebeld en kregen wij het
verzoek onze vragen per mail te sturen. Er is op woensdag, donderdag en vrijdag
een mail gestuurd. Daarop kwam geen antwoord. Ze heeft vrijdag ook het gehele
artikel voorafgaand aan publicatie ontvangen en is in de gelegenheid gesteld om
hierop te reageren. Dat heeft ze niet gedaan. Op zaterdag hebben wij het
telefoonnummer nogmaals gebeld, maar werd er niet opgenomen. Bakker heeft de
beschuldigingen van Pols altijd ontkend.

Lees ook: Van afslankkoningin tot plagiaatpleger. Het turbulente jaar van Sonja
Bakker: ’Het leek of alles in één klap instortte’

Beschuldiging

In 2006 beschuldigde Bea Pols haar concurrent Sonja Bakker van plagiaat. Ze
zou twintig zinnen hebben overgetypt uit het eerder verschenen boek van Pols.
Volgens Bakker had Pols juist teksten uit het opleidingsmateriaal van de cursus
die beiden hadden gevolgd overgenomen. Pols liet de zaak daarna rusten, tot ze
haar vierde boek ’Afslanken is een feestje met Bea’ uitbracht en hoorde dat
Bakker met het boek ’Afvallen is een feestje’ wilde komen. Toen stapte Pols in
2016 alsnog naar de rechter. Die oordeelde dat er geen sprake was van plagiaat.
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