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zouden het mij inpeperen, zoo ik een van hun broedsel in den 
pekel liet steken". 
Andries wordt met veel gedoe gekalmeerd en ze laten Ferdi
nand verder met vrede. 
"De Drie Ringen" was zeker in de vorige twee eeuwen het 
middelpunt van Soest. Wanneer er een veiling of een houtver
koping was, gebeurde dat in "De Drie Ringen". Ook de vroeger 
in deze omgeving zo bekende Soester kermis, die op 19 okto
ber viel, is vaak in de Kerkebuurt gehouden. De Gildefees-
ten, waarbij men zich drie dagen achtereen kon uitleven in 
eten, drinken en dansen, vonden in het verleden ook in "De 
Drie Ringen" plaats. Later hield men dit feest ook wel in 
andere herbergen. 
In de Franse tijd heeft "De Drie Ringen" zelfs gediend als 
gerechtshuis, toen er de Maire in gevestigd was en de Muni-
cipaliteit - het gemeentebestuur - er onder de Maire, de 
latere burgemeester van Soest Stein van Hensbroek, vergader
de. Verder heeft "De Drie Ringen" ook nog een tijdje gefun
geerd als raadhuis van Soest. 
Na de restauratie in 1973 diende de voormalige herberg 
uitsluitend voor bewoning, terwijl het achterhuis werd 
gebruikt als expositieruimte onder de naam "Galerij de Drie 
Ringen". 
Nadien is het achterhuis overgenomen door de Nederlandse 
Hervormde Kerk die deze ruimte gebruikt als wijkgebouw "de 
Deel". 

OPSPORING VERZOCHT 
Redactie 

Rond 1907 werden er door Uitgeverij v.d. Kolk's Papierhandel 
te Soest de twee bijgaande afbeeldingen van Soest als prent-
briefkaart in de handel gebracht. Het zijn afbeeldingen van 
bestaande schilderijen of tekeningen. 
Maar wie weet waar het schilderstuk, of de tekening zich 
bevindt, en wie weet wie de schilder, wie de tekenaar is? 
Zij moeten mogelijk in een of ander museum te vinden zijn? 
Wie weet? Wij zijn zeer benieuwd. 
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De Kerkebuurt- Soest voor 100 jaar. 

ie Scesi voor 100 /aar. 
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Soest voor 100 jaar-Bij de "Grote Melm"? 


