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Op het omslag: Fragment van de kaart van het Brabantse riviertje de Aa van Veghel tot de
Koxse Brug tussen Erp en Gemert (1806/07). Tekenaar was Hendrik Verhees uit Boxtel,
in zijn functie van ‘directeur over het werk tot het uitdiepen en bevaarbaar maken van de
Aa’. Uiteindelijk gingen de plannen niet door en werd later de Zuid-Willemsvaart gegra-
ven. (BHIC, ’s-Hertogenbosch, Collectie nr 343, nr 305). 




