
Achtergrond Tarik Zahzah

Over de identiteit van de indringer die op 29 januari 2015 de NOS studio binnengedrongen is, is 
bekend dat hij op het moment van zijn daad negentien jaar is, dat hij Tarik Zahzah heet en dat hij in 
Pijnacker woont. Tarik is in Zoetermeer geboren. Hij is de zoon van een Egyptische vader en een 
Nederlandse moeder. Tarik woont gewoon nog thuis, waar zijn ouders een palmkwekerij hebben. 

De eerste geruchten gaan dat de student in zijn eentje handelde, en mogelijk verward en een 
'loner' was die in een complottheorie gelooft. Ook verklaarde hij zelf aan een journalist niet van 
plan te zijn geweest om echt mensen te doden.

Tarik studeerde Moleculair Science & Technology aan de TU in Delft. Studiegenoot van de 
verdachte Robert T. geeft dezelfde avond een live interview op de radio en legt uit dat hij en Tarik 
beiden in Delft studeren en dat ze allebei eerstejaars zijn. Hij omschrijft Tarik als een gewone 
jongen, die beweerde dat hij als bijbaantje iets met computers deed. Tarik zat regelmatig in de 
sportschool en speelde voetbal, en net als veel jongens van zijn leeftijd probeerde hij in het 
uitgaansleven meisjes te versieren.

Hij wilde volgens zijn medestudent het liefst in Leiden gaan wonen omdat daar meer meisjes te 
versieren zouden zijn. Na het behalen van slechte cijfers was hij al echter enkele weken niet op 
zijn studie verschenen. Hij lijkt niets te maken te hebben met een hackerscollectief zoals hij 
beweerde, en ook geen connecties te hebben met inlichtingendiensten. De kans is groot dat hij 
verward was of 'gewoon' behoefte had om even wereldnieuws te zijn. Wel zegt hij dat Tarik 
onlangs wel 'iets opvallends heeft gezegd'. 'Hij was wel met politiek bezig en had het wel eens 
over de macht van grote bedrijven en zo. Maar het waren ook weer niet extreme theorieën.'

Tarik is volgens sommigen een complotdenker. Hij was een grote fan van Michael Jackson en in 
optredens op school had hij wel eens laten zien hoe goed hij de danspasjes van Jackson na kon 
doen. Toen de wereldster overleed was Tarik echter van mening dat Michael Jackson niet dood 
was maar dat er een complot achter zijn geënsceneerde dood zat.
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