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veel onderwerpen gehad hebben.”
Wil: “We hebben altijd zo’n lol samen. Ik vergeet 
nooit die aflevering waarin ik het weer moest 
presenteren.” 
Carlo: “Ik lag dubbel van de lach.”
Wil: “Ik dacht dat het live uitgezonden werd 
en wilde alles goed en netjes doen. In mijn 
rechterooghoek zie ik Carlo op de grond liggen 

van het lachen. Er kwam echt 
niets meer van die hele opnames 
terecht.”
Carlo: “Mensen vinden Wil wil 
wel leuk; stiekem had ik dat ook 
wel verwacht.”
Wil: “Ik niet. In het begin vond 
ik het helemaal verschrikkelijk. 
Dan vond ik dat mijn haar niet 
goed zat of mijn kleding. Ik word 
overvallen, hè en krijg meestal 
niet de tijd om me om te kleden of 
mijn haar te doen.”
Carlo: “In het begin waren er 
ook negatieve reacties: mensen 

die vonden dat ik mijn moeder 
te kakken zette of meenden 

dat ze in bescherming moest worden genomen. 
Al die meningen maakte haar een tijdje minder 
onbevangen. Ze liet het gelukkig ook weer los en 
vertrouwt ons blind.”

DAT VERTROUWEN MOET OOK WEL GOED ZITTEN.  
JULLIE WONEN NAAST ELKAAR...
Carlo: “Mijn moeder vond dit huis altijd al leuk. 
Toen het zeventien jaar geleden vrijkwam, heb ik het 
voor mijn ouders gekocht.”
Wil: “Carlo en Herald eten geregeld bij ons en ik 
verzorg hun katten als ze niet thuis zijn.”
Carlo: “Ze komt niet constant in ons huis hoor, dat 
denken mensen vaak.”
Wil: “Toen je alleen was, zorgde ik wel meer voor je.”
Carlo: … (Gaapt onverstoord minutenlang)
Wil: “Niet doen Carlo. Car, hou op! Dit hebben we 
ook een keer in de auto gehad voor een opname. 
Verschrikkelijk, zitten we allebei te gapen. Waar 
hadden we het ook alweer over? Wil wil wel. Ik 
moest wel even wennen aan al die mensen over de 
vloer tijdens de opnames thuis.”
Carlo: “Aan deze tafel geef ik haar iedere week de 
brief met de opdracht.”
Wil: “Hou nou eens op met gapen. Waarom zit je in 
de ijskast? Dit moet je er echt inzetten: het eerste 

Wil: “Ik kan hier niet tegen... Ik wil het niet, 
Carlo. Pak een schoteltje dat erbij past. 
Ja, daarin ben ik hysterisch gek.”

Carlo: “We hebben de kop van het artikel al te 
pakken. ‘Ik ben hysterisch gek’.”
Wil: “Als Carlo alleen is, komt hij vaak op de koffie.”
Carlo: “Ik hou alleen niet zo van die sterke koffie.”
Wil: “Dan moet je thuis koffiedrinken.”
Carlo: “Krijg ik geen gebakken 
eitje?”
Wil: “Deze keer niet. 
Bovendien, je hebt net een 
banaan op.”
Carlo: …

JE ZWIJGT. DELF JE ALTIJD HET 
ONDERSPIT?
Carlo: “Nee joh.”
Wil: “Hij komt net z’n bed uit.”
Carlo: “Kibbelen hoort bij ons; 
we zeggen alles tegen elkaar. 
Mijn moeder is altijd zichzelf, 
ook in de opnames voor Wil wil 
wel. Die items bedenk en maak 
ik samen met mijn vriend Herald. 
We weten exact wat we kunnen gebruiken en 
beschermen haar in de montage. In het programma-
item de Veerkampjes van vroeger werd moeder Nel 
neergezet als een pittige, zure dame. In het echt was 
ze stukken liever. Dat effect wil ik bij mijn moeder 
voorkomen.”
Wil: “Ik weet ook nooit wanneer de camera draait. 
En zie ik het wel, dan vergeet ik het zo weer.”
Carlo: “Ik denk erover om alle items op dvd te laten 
branden; een mooi document voor later. En hoe leuk 
is het om over een paar jaar al die afleveringen aan 
mijn pasgeboren nichtje Roos (van broer Ron, red.) 
te laten zien.”

JE MOEDER IS LAAT ONTDEKT…
Carlo: “Herald heeft mijn moeder ontdekt. Als 
we bij mijn ouders aten, zei hij weleens: ‘Als hier 
een camera hing, had je megakijkcijfers gehad. Je 
moeder is dolkomisch.’ Door zijn opmerking besloot 
ik een paar proefitems op te nemen en nu draaien 
we er iedere week een.”
Wil: “Dat is ook genoeg; na afloop ben ik bekaf. Als 
ik thuiskom, schmink ik me af, trek mijn kleding uit 
en duik mijn bed in.”
Carlo: “We hebben nog zo veel leuke ideeën voor 
haar in petto. De lat ligt nu best hoog, omdat we al 

WIL & CARLO BOSZHARD, EEN HILARISCH INTERVIEW

Carlo Boszhard en zijn moeder Wil interviewen is alsof je in een item van Wil wil wel uit ‘Carlo’s 
TV Café’ belandt. Hilarisch en een tikkeltje serieus. “Dit is wie we zijn”, gieren ze het uit.  
Carlo en zijn moeder wonen naast elkaar. Wil doet in haar badjas open en excuseert zich: 
“Voor de fotoshoot trek ik straks een mooie jurk aan.” Ze belt Carlo, maar die neemt niet op. 
“Ik hoop dat hij er is; ik loop even naar hem toe. Vijf minuten later schuift Carlo aan de eettafel. 
Hij pakt een kopje koffie met een niet bijpassend schoteltje.

‘Mensen vonden dat ik mijn 
moeder te kakken zette’

Wil en Carlo: van jongs af aan  
een onbreekbare band.
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Moeder
naam: Wil Boszhard (73) • getrouwd met: Henk Boszhard 
(74) • kinderen: Ron (53) en Carlo (47) • werkzaam als: 
was kapster, nu te zien in Wil wil wel in ‘Carlo’s TV Café’

Zoon 
naam: Carlo Boszhard • relatie met: Herald Adolfs (40) 
• werkzaam als: presentator en acteur. In 2017 op tv 
met ‘Carlo’s TV Café’, ‘De TV Kantine’

Wil: ‘Over die adoptie, 
ik gun het ze’

wat Carlo doet als hij binnenkomt, is in mijn ijskast 
duiken.” 
Carlo: “Ik zoek een lekker toetje.”
Wil: “Je was toch aan het lijnen? En ruim die 
rommel op.”

BEN IK NU GETUIGE VAN EEN WIL WIL WEL-AFLEVERING?
Carlo en Wil: “Absoluut niet. Dit is wie we zijn.”
Wil: “Dit vinden wij normaal. Wat zoek je?”
Carlo: “Honing.”
Wil: ‘’Nou is-ie net binnen, heeft al een banaan op, 
koffie en zit nu aan de Griekse yoghurt. Zit de deksel 
goed dicht?”
Carlo lacht. 
Wil: “Wat wil je nog weten? Hoe lang ik met Wil wil 
wel doorga? Nou, ik heb bij RTL een contract voor 
een paar jaar getekend.”
Carlo: “Erland Galjaard en Wendy van Dijk zijn 
groot fan van mijn moeder.”
Wil: “Ik ben compleet mezelf. Jij hebt tenminste 
echt talent en bent veelzijdig. Als Carlo iets in zijn 
hoofd heeft, kan hij het ook. Dat kan ik van mezelf 
echt niet zeggen.”

CARLO, JE GAAT EEN KINDJE ADOPTEREN?
Carlo: “We willen het graag en zitten midden in 
het adoptieproces. Meer kan en wil ik er niet over 
zeggen. Een huis vol kinderen gaat het in ieder geval 
niet worden; daar ben ik al te oud voor. (Lachend) 
En ik heb al een huis vol katten.”

Wil: “Eentje is van mij, maar die hing altijd in de 
gordijnen en bij Carlo thuis kan-ie geen kwaad. Zijn 
katten komen wel vaak binnen, even wat lekkers 
halen. En over die adoptie: ik gun het ze. Herald en 
Carlo worden vast leuke ouders.”

WIL, UW VADER IS VAST TROTS OP U?
Wil: “Ja, dat denk ik wel. Hij is al 98 en kijkt soms, 
maar kan het niet goed volgen. ‘Carlo’s TV Café’ 
is te druk voor hem. Ik zie hem ieder weekend; 
samen met mijn man breng ik dan soep. Hij woont 
zelfstandig, rijdt brommer en doet nog veel zelf.”
Carlo: “Mijn opa is een geweldige man. Als jij nu 
met een kapotte auto voor zijn deur zou staan, 
kruipt hij eronder.”
Wil: “Ik kijk wel alles van Carlo. Dan hoeft er 
niemand langs te komen, want ik kan niet met een 
ander kijken. Mezelf op tv zien went nooit. ‘Dit had 
je niet moeten doen’ of ‘Hoe kun je’, roep ik echt 
weleens.”
Carlo: “Mam, je bent een pareltje op tv. Ik ben trots 
op je!” 

Zo hebben we Wil leren kennen: samen met 
Carlo in Carlo’s TV Café.
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