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Mevrouw Mertens
toont Duivels
zoals je ze nog
nooit zag
. 10-11

Katrin, de vrouw van Dries
Mertens, gaat wereldwijd op
bezoek bij de Rode Duivels
en hun vrouwen, voor een
nieuw tv-programma.
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Woordvoerder
van premier
voor rechter in
erfeniskwestie

Terroristen spelen
zelf
slachtoffer
Mohamed Abrini Osama Krayem
“Ik werd gedwongen”

“Ik heb nooit een aanslag willen
plegen. Ik werd gedwongen door de
broers El Bakraoui om met die
bommen naar de luchthaven te
wandelen. Ik kan geen vlieg kwaad
doen.” Dat heeft terreurverdachte
Mohamed Abrini verklaard tijdens
een van zijn ondervragingen. Daar

“Ik wist niet dat ik bom bijhad”

mee is duidelijk dat hij alle verant
woordelijkheid afschuift op de dode
zelfmoordterroristen. “Ikzelf was
nooit van plan om mijn bom te doen
ontploffen. Ik wachtte tot de ande
ren hun bommen hadden doen ont
ploffen. Daarna ben ik gewoon weg
gewandeld.”
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Het parket van Ieper onderzoekt het verdachte overlijden
van de eenjarige Milow. Die
stierf twee dagen nadat hij enkele inentingen kreeg, en dat

. Sport

BRUSSEL Zowel de begraaf

plaats van Brussel als van
Laken werd uitgerust met
een golfkarretje. Dat moet
het ook voor minder mo
biele mensen mogelijk
maken om de grote be
graafplaatsen te bezoeken.

vinden de ouders verdacht. “In
vijf minuten tijd twee spuiten
met in totaal zeven vaccins,
niet ieder kind kan zo’n cocktail aan”, zegt de papa. . 4

N-VA begint afbraak van België met aanval op koning
De monarchie, dat
is het eerste thema
dat het nieuw opge
richte communau
taire studiecentrum
van NVA op de
agenda wil zetten.
Kamerleden Hen
drik Vuye en Veerle
Wouters hebben een
boek van meer dan

400 bladzijden ge
schreven met voor
stellen om de mo
narchie te ontkle
den. Zo willen ze
onder meer de adel
stand afschaffen en
de koning verplich
ten om bij zijn toe
spraken alleen nog
een tekst van de re
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gering voor te lezen.
Ook zou de koning
de wetten niet meer
mee moeten onder
tekenen en geen rol
meer spelen bij de
regeringsvorming.
Het uiteindelijke
doel van NVA is dat
de monarchie wordt
afgeschaft. (pl) . 8

Hoeft niet.
Kijk snel op p. 7XX
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Politie onderzoekt
dood van Milow

Carrasco kegelt
Messi en co. uit
Champions League
Met golfkarretje
tussen graven tuffen

Ook de opgepakte Zweed Osama
Krayem, de tweede man in het me
trostation, houdt halsstarrig zijn
onschuld vol. “Ik wist helemaal niet
dat de broers een aanslag zouden
plegen. Ik dacht dat die rugzak die
ik aan Khalid El Bakraoui gaf, leeg
was.” (cel) . 67

