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De foto op deze postkaart is in op-
dracht van de Brusselse uitgeverij Nels 
genomen door dorpsdrukker-fotograaf 
Georges Demulder (1898-1972) uit Vi-
ane-Moerbeke en dateert vermoedelijk 
van korte tijd na de Tweede Wereld-
oorlog1. Het beeld is genomen in Viane 
vanaf de Edingseweg en toont ons de 
Groote plaats, thans het Vianeplein. Met 
7 herbergen en 3 brandewijnhuizen 
telt deze landbouwgemeente in 1779 
het meest aantal drankhuizen van de 
omliggende dorpen. We vinden ze 
vooral rond de kerk en op dit dorps-
plein.2 Links op de postkaart zien we 
de oude herberg De Speleman3 waar 
volgens de reclameplaten tegen de 
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gevel naast Concordia en Dendria bier 
eveneens het bekende Perle Caulier 
28 van de Brusselse brouwerij Caulier 
wordt getapt. Op het dorpsplein, dat 
niet meer is dan een grasvlakte omge-
ven door een aarden weg, graast een 
geit en wordt - vreemd genoeg - tege-
lijk gebruikt als bleekweide. Volgens 
een kerkrekening uit 1643 stond hier 
“eene Halle”, wat wijst op een voorma-
lige marktfunctie4. Het huis met het 
voortuintje heeft boven de voordeur 
een opvallend afdakje met een versie-
ring in cementrustiek.
Ook vandaag hebben de eigenaars 
bij het aanbrengen van een nieuwe 
gevelsteen gekozen voor het behoud 

van het afdakje5. Maar verder heeft 
het groene Vianeplein alle aantrek-
kelijkheid van weleer verloren. De 
woningen hebben een facelift onder-
gaan maar zijn nog goed herkenbaar, 
terwijl de open ruimte geasfalteerd is 
en plaats heeft gemaakt voor de auto. 
Hiervoor is ook de oude herberg op de 
hoek moeten verdwijnen. Toch is het 
plein niet helemaal zonder drankgele-
genheid en kan er een pint gedronken 
worden in café El Corazón. De uitbaters 
hebben trouwens sedert 2013 er voor 
gezorgd dat het plein iedere week 
eenmaal tot leven komt met een markt 
op vrijdagochtend.  
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