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Wils’ biografie verstrekt tot slot ook heel wat
nieuwe gegevens met betrekking tot de konings-

The history of Nazi Germany’s invasion of the

kwestie. Van Cauwelaert behoort immers tot de

Netherlands in May 1940 is traditionally presented

groep katholieke leidersfiguren die, meestal achter

as the story of a small, weak and naïve country

de schermen, aansturen op de abdicatie van Leo-

being overrun by its much larger, stronger and
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aggressive neighbour. In this version of the past,
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waardoor Van Cauwelaerts relaas interessante
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ends badly for the ostrich. Tobias van Gent is

scherpere bewoordingen dan de regering al had

not the first Dutch historian who questions the
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In this comprehensive study, for which the

deze kwestie wenst te branden, maar achter de

only adequate descriptor is encyclopaedic in depth

