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John Pel - Sporen liegen niet
Een unieke inkijk in het werk van een forensisch rechercheur in de strijd tegen de zware

criminaliteit. Nog niet eerder zijn de meest spraakmakende politiezaken op deze manier in

kaart gebracht.

John Pel is zeer belangrijk geweest in de ontwikkeling van de forensische
opsporing. Een echte vakman.
— Marcel van de Ven
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Niet minder dan vijftienhonderd doden gingen door zijn handen. De lijst met zaken waarbij

oud-forensischrechercheur John Pel in zijn carrière betrokken was is niet alleen

indrukwekkend maar ook angstaanjagend. Pel begon zijn loopbaan bij de Amsterdamse politie

als portier, om vijfendertig jaar later afscheid te nemen als leidinggevende bij het Landelijk

Team Forensische Opsporing. Als technisch rechercheur werkte hij mee aan tientallen

liquidatieonderzoeken – waaronder het Passage-onderzoek – en was hij betrokken bij

schokkende zaken als de Bijlmerramp, de moord op Theo van Gogh, de aanslag op het

Koninklijk Huis in Apeldoorn, de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan

den Rijn en MH17, gebeurtenissen die in ons collectieve geheugen gegrift staan.

 

Gedurende zijn carrière verschoof de focus van tactische recherche naar forensische opsporing.

John Pel stond aan de wieg van enkele belangrijke innovaties op dat gebied. Sporen liegen niet

biedt niet alleen een unieke inkijk in het werk van de politie in de strijd tegen de zware

criminaliteit, maar laat ook zien welke invloed zulke zaken hebben op de mentale weerbaarheid

van iedereen die erbij betrokken is.

John Pel (mei 1956) werkte als barkeeper, portier, dj, plafondmonteur en

chauffeur/ziekendrager op een ambulance voordat hij in 1983 als portier op het hoofdbureau

bij de Gemeente Politie Amsterdam aan het werk ging. Via de technische recherche klom hij op

tot Inspecteur van Politie en leidinggevende bij het Landelijk Team Forensische Opsporing om

uiteindelijk in 2018 met pensioen te gaan. Hij is al 45 jaar getrouwd en heeft twee kinderen en

vier kleinkinderen.
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