
De paranoïde jacht op witte truffels

Door�onze�redacteur�Coen�van�Zwol

D
e truffeljacht is een cultus.
Vorige week ging Nicolas
Cage in de speelfilm Pig op
zoek naar zijn gestolen
truffelvarkentje, nu gaan
in The Truffle Hunters It a l i -

aanse oudjes op jacht naar de witte na-
jaarstruffel (Tuber magnatum) rond truf-
felhoofdstad Alba.

Truffels laten zich niet makkelijk vin-
den, zagen we eerder in documentaire
Truffel Liefde, waar Franse jagers voor-
zichtig met takken in het wortelstelsel
rond eiken, kastanjes en hazelaars por-
den. Waar vliegjes opstuiven, tref je de
zwarte truffel (Tuber Melanosporum). El-
ders zet men varkentjes in, die als nadeel
hebben dat ze zelf graag truffels lusten.
Dat geldt niet voor truffelhonden, die in
het melancholieke The Truffle Hunters
een hoofdrol spelen. Ze worden soms
door rivalen vergiftigd; het oude ambacht
der truffeljacht staat onder druk van
winstbejag en klimaatcrisis.

Fanatieke aanhang
De Amerikanen Michael Dweck en Grego-
ry Kershaw zwerven met hoogbejaarde
boeren en hun truffelhonden door de
bossen van de Piëmont: hun film is een
charmante elegie voor een verdwijnende
subc ultuur.

Wie ooit dunne plakjes truffel over een
zachtgekookt eitje proefde – we hebben
het niet over het petrochemische restpro-
duct dat alhier als truffelsmaak wordt
verkocht – weet waarom deze zwam 400

of zelfs 4.000 euro per kilo opbrengt. Zijn
diepe, aardse aroma bezorgt de truffel
zijn fanatieke aanhang.
Kershaw en Dweck staken drie jaar in The
Truffle Hunters, vertellen ze tijdens een
Zoom-gesprek. Ze raakten gefascineerd
tijdens een vakantie in Noord-Italië.
Dweck: „We hoorden over een verleidelijk
mysterieuze cultus van boerenfamilies
die al generaties lang logboeken met
vindplaatsen voor truffels bijhouden.
Boeren die in het donker zonder zaklan-
taarn het bos in trekken omdat ze bang
zijn gevolgd te worden en hun sporen
nauwkeurig uitwissen.” Kershaw: „Aan-
vankelijk wilde niemand vertellen wie de
lokale truffeljagers waren. Praat eens met
de baas van de trattoria, hoorde je dan.
Die zei: ‘Mijn oom weet er meer van.’ De
oom: ‘Ga naar de pastoor.’ De pastoor:
‘Praat met de eigenaar van de trattoria.’”

Die geheimzinnigheid is ook marktlogi-
ca. Kershaw. „De prijzen van truffels zijn
absurd hoog. De mondiale markt explo-
deert, met name witte Alba-truffels die
moeilijk te cultiveren zijn in truffelgaar-
des zijn een prestigeproduct. Het aanbod
slinkt tegelijk door klimaatverandering,
landbouwgif en ontbossing.” D we c k :
„Truffeljagers klagen over slechte oog-
sten door te weinig neerslag en te veel
warmte. In december en januari hoort in
de bergen rond Alba een halve meter
sneeuw te liggen. Dat is allang niet meer
z o.”

Om een voet tussen de deur te krijgen
trok het duo langdurig in bij lokale fami-
lies. Kershaw: „Drie generaties onder één
dak, dus je bent in een mum van tijd deel

De�intieme�band�tussen�truffeljager�Carlo�en�zijn�truffelhond�in�‘The�Truffle�Hunters’.
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van de huiselijke routine. De eerste vijf,
zes maanden lieten we de camera thuis.
Na een tijdje introduceerden ze ons bij
een lokale truffeljager. Toen het ijs met
hem gebroken was, volgden er meer.”
Dweck: „Na heel veel praten, wandelen,
wijn en espresso mochten we een nacht
mee het bos in.” Ke r shaw: „En na een
paar donkere en koude nachten begrepen
ze dat het ons ernst was. We deelden ook
meteen onze opnames met ze, zodat ze
zagen dat we hun tradities als iets beteke-
nisvols wilden presenteren. Ze weten dat
hun levenswijze verdwijnt.”

Geheime logboeken
Maar of ze bij die expedities – u ite i n d e l i j k
mochten ze zelfs truffelhonden met ca-
m e r a’s uitrusten – echt de beste vind-
plaatsen zagen, betwijfelen ze. Kershaw:
„Die worden opgetekend in geheime log-
boeken. Daarin schrijven ze voor hun erf-
genamen precies op waar en wanneer ze
truffels vonden, wat de kwaliteit en
grootte was, hoe de temperatuur en neer-
slag was, of er bliksem was ingeslagen.
Het geloof wil dat onweer de truffel
h e l p t .”

Al even mysterieus verloopt de handel.
Een deel gaat via de openbare truffelvei-
ling van Alba, waar de culinaire wereld
zich verzamelt en de dictatoriale neus
van marktmeester Paolo regeert. Veel
handel verloopt ook in het holst van de
nacht. Zo kreeg het duo lucht van een
straatje in een bergdorp waar elke dins-
dag en zondag rond drie uur ’s nachts
zwarte truffelhandel was. Dweck: „Daar
stonden tien desperate kopers te wach-

I�N�T�E�RV�I�E�W�MICHAEL�DWECK�EN�GREGORY�KERSHAW R�EG�I�SS�E�U�R�S�Chefs als junkies, handelaars als dealers:
alles is mysterieus in The Truffle Hunters, een charmante ode aan een verdwijnende subcultuur.

ten. Rijdt er zo’n Fiat Panda SUV de straat
in, achterklep open: het aroma vulde di-
rect de hele straat. Ze bestormden die Fi-
at, rukten stapels cash uit hun binnenzak.
Een lawaai zeg!”

Junkie en dealer
In The Truffle Hunters zien we driesterren-
chef Enrico Crippa van restaurant Piazza
Duomo in Alba ’s nachts als een junkie
met ontwenningsverschijnselen in een
steegje wachten op zijn dealer. Hij besnuf-
felt diens koopwaar opgewonden. „Ja de-
ze wil ik. Kom op nou!” „Ze zijn wel duur
h o o r. . .” „Geeft niet, kom op!” Ke r s h aw:
„We vroegen Crippa waarom hij niet ge-
woon overdag met hem afspreekt in zijn
restaurant. ‘Nee, nee, zo deed mijn vader
het, zo doe ik het’. Eigenlijk is de handel
net zo geheimzinnig als de truffel zelf, die
zich tussen boomwortels verbergt.”

Of ze de witte Alba-truffel niet een
beetje romantiseren? Kershaw: „E erlijk
gezegd weet ik niet of het echt de beste
truffel ter wereld is. Wel dat ze hun mar-
keting prima op orde hebben daar in Al-
b a .” Dweck: „Het ging ons meer om de le-
vensstijl. Om die 88-jarige Carlo die geen
tv of internet heeft en ’s nacht met zijn
hond door het bos zwerft, onbereikbaar
in de regen en de sneeuw. En die daarna
ontbijt en op de akker gaat werken.”

Kershaw: „Ook zonder hen gaat de truf-
feljacht door. We waren ook met jonge
truffeljagers op pad. Vinden die er één,
dan fotograferen ze die met hun iPhone
en delen dat direct op een forum. Staan
ze te scrollen op een berghelling.”

Dweck: „Dat is toch niet hetzelfde.”

We zien een
bekende chef
’s nachts als
een junkie
in een klein
steegje op zijn
truffeldealer
wa c ht e n

D ocu-
mentaire

The�Truffle�Hun-
tersRe�g�i�e�:
Gregory�Kershaw
en�Michael�Dweck.
*#4


