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Pleidooi
Christina Boyer zit sinds 1992 een 
levenslange straf uit voor moord op 
haar dochtertje. Maar is ze wel 
schuldig? De Nederlandse fotograaf 
Jan Banning ziet in haar een 
casestudy van een heel systeem.

Op 14 april 1992 vertrekt de Amerikaanse Christina 
Boyer iets na de middag naar een kennis. Ze laat haar 
dochter Amber (3) achter bij David, haar nieuwe vriend. 
Wanneer ze ’s avonds thuiskomt, treft ze een stervende 
Amber aan in haar bedje. Het kind is bont en blauw 
geslagen. Een dag later wordt Boyer gearresteerd op 
verdenking van moord. Tweeënhalf jaar later wordt ze 
veroordeeld tot levenslang.

Dat is het gevolg van een zogenoemde plea bargain,
een schikking waarbij je in ruil voor een bekentenis een 
lichtere straf krijgt. Omdat haar pro-Deoadvocaat wei-
nig doet en Boyer niet helder kan denken door de emo-
ties, tekent ze de schikking. Zo geeft ze het recht op om 
haar onschuld te bewijzen.

In 2013 maakt de Nederlandse fotograaf Jan 
Banning portretten in de Pulaski-gevangenis in Geor-
gia, waar Boyer verblijft. Er ontstaat een intensieve 
correspondentie tussen de twee, en Banning begint 
de zaak te onderzoeken. Hij legt de bewijslast en 
verklaringen omtrent Ambers hoofdwonden voor aan 
Belgische en Nederlandse experts – en die lijken in het 
voordeel van Boyer te spreken. 

Banning vertelt via Boyer over het kaduke Ameri-
kaanse strafrechtelijke systeem. Pro-Deoadvocaten zijn 
vaak niet goed genoeg of te drukbezet. Amber overleed 
in een jaar waarin rechters verkozen werden, wat moge-
lijk leidde tot rechterlijke profileringsdrang. Bovendien 
is de Board of Pardons and Paroles, die beslist over 
voorwaardelijke invrijheidsstelling, zwaar onderbe-
mand.

Boyer kan in theorie vrijkomen via zo’n voorwaarde-
lijke invrijheidsstelling, maar haar verzoeken daartoe, 
negen intussen, werden allemaal afgewezen.

Het oordeel: de zaak Christina Boyer is uitgegeven 
bij Schilt, 204 pagina’s.

Gunther Truijen
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David over 14 april 1992, de fatale dag: ‘Amber had diarree, maar ze klaagde niet. Ze at tussendoortjes, keek naar tekenfilms en werd slaperig. 
Er leek niets met haar aan de hand. Ik legde haar rond vier uur in bed voor een dutje. Rond halfvijf ging ik naar binnen en probeerde haar 
wakker te maken. Ik begon haar te reanimeren. Gelukkig reed Christina toen de oprit op.’ (De foto is een reconstructie door Jan Banning, 2019.)
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In april 1992 werd 
Christina Boyer 
gearresteerd en 
naar de Carroll 
County Jail 
gebracht. 
(Foto uit 2019.)
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In de dagen voor haar dood was Amber een paar 
keer alleen met David. Als Christina terugkwam, 
had haar dochter telkens bulten, schrammen en 
schaafwonden. Volgens David zou ze elke keer 
gevallen zijn. Ze leek er weinig last van te hebben, 
net zomin als van de val van haar driewielertje. 
(De foto is een reconstructie door Jan Banning, 2018.)



Christina Boyer: 
‘Het roze lint 
doet me aan 
Amber denken, 
alsof het daar is 
vastgebonden 
ter nagedach-
tenis aan haar. 
Ze droeg zo vaak 
roze.’
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Christina Boyer: 
‘Die schaduwen, 
dat ben ik. Een 
beetje scheef, 
een beetje uit 
vorm, altijd 
een beetje 
uit het lood. 
Dat was mijn 
eerste gedachte 
toen ik de foto 
zag.’
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Christina Boyer op Kerstmis 1995, in de gevangenis. 

Amber in 1991, op haar laatste kerstfeest. 
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