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“Wilde
Geert”

Het zal niemand 
ontgaan zijn; 
kijkcijferhit “Boer zoekt vrouw” heeft een wel zeer 
markante deelnemer onder de liefde zoekende agra-
riërs. Ik doel natuurlijk op de oudste van het stel, de 
65-jarige Geert Krops. Hij staat vanwege diens 
hartstochtelijke bejegening van zijn boerinnen sinds 
kort zelfs weinig vleiend te boek als “Geile Geert”. 

De ruim vier miljoen wekelijkse kijkers zijn grofweg 
verdeeld in twee kampen. De ene groep vindt Geert 
maar een vies oud mannetje, anderen zien in de lief-
kozingen van het boertje geen kwaad. Ik schaar mij 
tot die laatste categorie. Vanaf aflevering één was 
Geert al mijn favoriet; de oudere gentleman, we-
duwnaar met gevoel voor humor met het hart op de 
tong en op zoek naar een levensgezellin om samen 
oud mee te worden. 

Ik denk dat er hier toch echt sprake is van een sterk 
staaltje suggestieve montage door de KRO. Door 
juist die beelden er uit te halen die Geert laten zien 
wanneer hij onschuldige schuine grapjes maakt en 
knuffels uitdeelt, ontstaat het beeld van een gretige 
oude viezerik die niet van de vrouwtjes kan afblijven. 
Maar naar mijn overtuiging gaat het  toch echt om 
een gezellige “knuffelopa”. Zijn boerinnetjes genie-
ten van de aandacht en lijken ook beslist zelf  niet vies 
te zijn van een knuffeltje hier of  daar.

Van de illustere titel die Geert ten deel is gevallen 
heeft hij inmiddels de buik vol. Niet in de laatste 
plaats omdat de aandacht voor het Groningse 
groente- en fruitboertje voor diverse anderen aanlei-
ding is geweest om een graantje van Geert’s “roem” 
mee te pikken. 

Zo heeft het Haagse erotische 
etablissement “Diane’s Se-
cret” de boer al uitgenodigd 
voor een bezoekje aan haar 
dames van lichte zeden. Met 
de media aandacht voor de  
slogan “Lieve Geertje, mocht 

jij geen keuze kunnen maken en zoek je mooie meis-
jes met de puntjes omhoog die je mag voelen, proe-
ven en ruiken en nog veel meer, kom dan naar...” 
wordt meegeprofiteerd van de “Geert hype”. 

Vindt de KRO het erg? Ik geloof  het niet. Geert is 
goud. Officieel en fatsoenshalve heeft de omroep 
onderzocht of  er met succes juridische stappen 
konden worden ondernomen tegen de club. Maar 
nu niet de naam van het televisieprogramma wordt 
gebruikt, lijkt dat een lastige zaak. Van een inbreuk 
op de merknaam “Boer Zoekt Vrouw” is immers 
geen sprake. En hoewel het iedereen wel duidelijk 
is wie met deze Geert wordt bedoeld, heeft de naam 
“Geert” juridisch geen beschermde status.

In zijn zoektocht naar de ware Jacoba heeft Geert 
nog meer moeten doorstaan. Eind januari van dit 
jaar was in het Gelderse Luttenberg een beha-dief  
actief. In de lokale sporthal stal hij uit de sporttassen 
van damesteams diverse beha’s, welke hij daarna 
onder het pseudoniem ‘Geile Geert’ aanbood op 
het internet. Of de BH’s gretig aftrek hebben ge-
vonden, geen idee.

Ik hoop dat boer Geert de ware liefde opnieuw mag 
vinden bij één van zijn boerinnetjes. En mocht dat 
onverhoopt toch niet lukken, dan is hij wat mij be-
treft altijd van harte welkom om in ons prachtige 
Limburg zijn geluk te komen beproeven. Ik heb er 
geen enkel probleem mee als die andere Limburgse 
Geert (Wilders) wat meer in de schaduw komt te 
staan van onze wilde Geert!
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