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Voorlopige transcriptie
Mijnheere,
Ick hebbe U.E. den 19en deeser uut Yselsteyn geschreven ‘tgeene
aldaer gepasseert was. Des anderen daegs ben ick vandaer
vertrocken ende gearriveert alhyer tot Dordrecht omme present te
sijn op de vercoopinge bij Zijne Exc[ellent]ie thienden in de Hooge
ende Lage Swaluwen, dewelcke mits doorlope in den quartieren niet
meer en hebben gegeeven dan VI X L 6 II [lezing onzeker] guldens in
plaetse van 19 6 M 6 guldens van ‘t voorleden jaere. De meesten
landen aldaer gelegen Zijne Exc[ellent]ie toebehoorende, sijn met ‘t
voorleden jaer 1624 betere huyre geweest ende en hebben mits
doorlope meteen verpacht cunnen werden dan nu neffens de
vercoopinge van de voors[ijden] thienden, omme bij den pachters
gebruyckt te moogen werden voor den resteeren[den] tijt van dit
tegenwoordich jaer 1625, sulcxdat dan van seer weynich heefft
cunnen bedongen werden, doch soo is de verpachtinge bij dien
noodich geweest omme verdere verwoestinge ende bederff vande
voors[ijden] landen te verhoeden. Tot den eynde sal oock noodich
weesen te repareeren den dijck van de Benenpolder, daer de landen
noch onder water ende uut de see gemeten leggen, dewelcke indien
binnen veerthich dagen off drie weecken beverscht ende van ‘t
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water ontlast cunnen werden, sijn geschapen ontrent sooveel te
sullen gelden als de voors[ijden] reparatie sal coomen te costen,
waertoe ordonnan[tiën] sal moeten weesen van Zijne Exc[ellent]ie,
omme dewelcke te versoucken ende Zijne Exc[ellent]ie van alles
gelegentleyk van de voors[ijden] landen te onderrichten. De schout
van de voors[ijden] Swaluwen mitten eersten bij Zijne Exc[ellent]ie
sal moeten coomen. Tot wijens seggen ick mij reserveere sonder dat
ick Zijn Exc[ellent]ie voor dese tijt dan mede ’t hooft te hebben willen
breken, maer schrijve dat aen U.E., omme als de voors[ijden] schout
aldaer sal coomen een weynich gefrustreert te sijn van de miserable
staet van de voors[ijden] landen ende kennisse te dragen van mijn
devoire. Ick meene morgen wel …[?] thuys te sijn omme naer mijn
vermoogen alles te doen wat ick sal beraden te strecken tot dienste
van Zijne Exc[ellent]ie ende oock van U.E. in t particulier. U.E. sal
gelieffen Zijne Exc[ellent]ie als ’tselve gelegen sal wesen te
presenteeren mijn onderdanigen dienste ende verseeckert te sijn dat
ick ben, mijnheere, U.E.’s dienstwilligen in alles,
E. Dimmer
Met haest uut Dordrecht, den 22 july 1625
[Adressering: À Mons[ieu]r mons[ieu]r Hugens, secrétaire de
Monseingeur le Prince d’Orange
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