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Archief 2008
Loeënde klokke - Zjwarte rouk
Troubadours uit de regio
01.11.2008 - 01.03.2009

Tabee Tabak
08.03.2008 - 29.06.2008

Focus Marokko
12.07.2008 - 19.10.2008

De Salon - presentatie Tangelder
14.12.2008 - 18.01.2009

Tabee Tabak

08.03.2008 - 29.06.2008

Roken was lange tijd de normaalste zaak van de wereld. De
vele rokerstaferelen op schilderijen, tientallen jaren
filmgeschiedenis, duizenden cartoons, strip- en andere boeken
zijn daarvan de stille getuigen. Het roken nam een enorme
vlucht, mede dankzij de opkomst van de massamedia.

En wie herinnert zich niet de gezellig-
rommelige sigarenwinkeltjes en de door
velen gespaarde sigarenbandjes?
Nostalgie?

Hoewel vanaf de introductie van tabak werd gewaarschuwd
tegen de mogelijke gezondheidsrisico’s, is het roken pas in de
laatste 10, 15 jaar effectief in de ban gedaan. In het jaar waarop
het algeheel rookverbod in de horeca van kracht wordt, besteedt
Museum Het Domein aandacht aan de geschiedenis van het
roken in de regio. In Beek, Maastricht, Tegelen en Weert was
een bloeiende pijp- en sigarenindustrie gevestigd. Marskramers
en brikkenbekkesj verspreidden tabak en rookbenodigdheden
en in de kroegen en chique sociëteiten heerste een eigen
rookcultuur. Wie het Rijke Roomse Leven zelf heeft
meegemaakt, kan zich ongetwijfeld de weldoorvoede pastoor of
kapelaan met zijn eeuwige pijp of sigaar voor de geest halen. En
wie herinnert zich niet de gezellig-rommelige sigarenwinkeltjes
en de door velen gespaarde sigarenbandjes? Nostalgie? De
health freaks van tegenwoordig zullen blij zijn dat dit fenomeen
definitief tot het verleden behoort.

In de tentoonstelling Tabee Tabak wordt vooral aandacht
besteed aan de regionale handel in en consumptie van tabak en
toebehoren. We beperken ons hierbij tot de negentiende en
twintigste eeuw. Het Rijke Roomse Leven, de bedevaarten (en
bedevaartspijpen), pruimende mijnwerkers en het plaatselijke
verenigingsleven zullen daarbij ruim aan bod komen.
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