
Op deze plek moet al vroeger een herberg gestaan hebben maar vanaf 1731 weten we het met zekerheid 
dat Geeraert Leynaert er de herbergier was. De volgende uitbater was Joseph Deverwaere, geboren 
te Hulste op 14 november 1719. Hij trouwde met Maria Josepha Loosvelt op 21 februari 1759. Ze kregen 
5 kinderen waarvan er twee stierven als baby. Hun oudste kind werd geboren op 6 juni 1759. 
De telling van de herbergen in 1779 vertelt ons het volgende:
Langs de Hoogwalleghemstraete een quart urs noort vande kercke, Joseph Devarwaere declareert syn huys 
van immemorale tyden herberghe te syn geweest ende vanden Heere ende Vrouwe der Heerlyckheid van 
Bauwelaere consent ‘t hebben becommen om een bert uyttesteken volgens gesien missive vanden 12n fe-
bruari 1760 ondertekend. J. Wallays Bailliey der selve heerlyckheid ‘t selve bert geschildert ende voerende 
den naem van dry Koninghen.

Na Joseph Deverwaere die overleed in 1792 hebben we een hiaat tot 1801. Dan vinden we hier vendeur 
de bière Antoine Delaere. en zijn vrouw Anna Maria Huysman herbergierster met patent. Niet voor 
lang want in 1805 wordt cabaretier Augustin Decock de nieuwe uitbater. In de lijst van 1807 staat: 
homme propre, très honnête cabaret. 

De volgende bewoners komen hier aan in 1816. Het betreft het gezin Andreas Decostere en Nathalie 
Castelein. Hij is de weduwnaar van Maria Josepha Holvoet. Nathalie is geboortig van Halluin. Hij staat 
geregistreerd als spinner-kruidenier en zij als spinster. 

In 1819 vinden we hier kleermaker Joannes Verschaeve met zijn echtgenote Maria Theresia Lecoutere, 
Hij afkomstig uit Bissegem, zij uit Ingelmunster. 

In 1827 is het dan de beurt aan wever Leonardus Vansteenkiste en Anna Theresia Delie. In 1836 
wordt Leonardus weduwnaar en hij hertrouwt twee jaar later met een weduwe, Isabella Parmentier. Hij 
is er dan 50 en zij 53.  Zij sterven beiden in september 1857, met één dag verschil.

In datzelfde jaar, 1857, trouwen dienstbode Petrus Vanwijnsberghe en Isabella Rosa Servage en komen 
hier vanuit Deerlijk de herberg uitbaten. Voor Isabella is dit haar derde huwelijk want ze was de we-
duwe van Josephus Deboosere en Fredericus Vermeulen.

In 1862 worden ze afgelost door zwingelaar Johannes Debel en Isabella Theresia Jackens. Hij staat 
geregistreerd als zwingelaar/herbergier, zij als winkelierster. 

Maar liefst tweeëndertig jaar later, in 1894, komt het echtpaar Joannes Jean Vernackt en Gentilla Peers 
hier wonen. Hij is naast landbouwer en vlaswerker ook herbergier. Zijn vrouw hield winkel van alles en 
nog wat en had ook vrouwen die voor haar spellewerkten. In 1928 trouwt dochter Irma met Jozef Van-
denbroucke. Met de hulp van haar zuster Zelie, baten zij nu het café en de kruidenierswinkel uit. Willy 
Degrande, een jonge wielrenner met veel talent, was een geregelde bezoeker van de Drie Koningen. Hij 
bracht veel vrienden en supporters mee. Zo ontstond er een supportersclub met veel leden zodat het 
op zondag altijd heel druk was. In 1960, het jaar dat Jozefs en Irma’s dochter Nelly trouwde met Gerard 
Vandekerckhove Degrande, de halfbroer van bovengenoemde renner Willy werd De Drie koningen voor 
goed gesloten. Nelly en Gerard bleven hier wonen. Gerard overleed in 2012. Nelly in 2017.
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Groepsfoto met renner Willy Degrande

Uitbaters: 
1731 Geeraert Leynaert 
1760 Joseph Deverwaere x Maria Josepha Loosvelt 
1801 Antoine Delaere x Anna Maria Huysman 
1805 Augustin Decock x Isabella Cnockaert 
1816 Andreas Decostere x Maria Josepha Holvoet 
          xx Nathalie Castelein 
1819 Joannes Verschaeve x Maria Theresia Lecoutere 
1827 Leonard Vansteenkiste x Anna Theresia Delie 
        xx Isabella Parmentier 
1857 Petrus Vanwijnsberghe x Isabella Rosa Servage 
1862 Joannes Debel x Isabella Theresia Jackens 
1894 Joannes Vernackt x Gentilia Peers 
1928 Jozef Vandenbroucke x Irma Vernackt  
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