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De drie eigenhandige testamenten van 
Aretha Franklin 

 

 

De befaamde gospel-, soul- en R&B-zangeres Aretha Franklin 
overleed op 16 augustus 2018. Naast een fenomenaal muzikaal 

repertoire, liet zij ook drie eigenhandige testamenten na die 
heel wat stof doen opwaaien. 
 

The Queen of Soul 

Bijna een jaar na het overlijden van de Queen of Soul, 
speculeert de Amerikaanse media volop over de geldigheid van 

de eigenhandige testamenten die in de woonplaats van Aretha 
Franklin zijn teruggevonden. Dé gelegenheid bij uitstek dus om 
even naar de problematiek met een ‘Belgische bril’ te kijken.   

 
Hoe wordt de geldigheid van eigenhandige testamenten 

in België beoordeeld?  

Opdat een eigenhandig testament geldig is, moet het geheel 
met de hand van de erflater geschreven zijn. Daarnaast moet 

het gedagtekend zijn en ondertekend. Het document waarin de 
uiterste wil van de erflater is opgenomen hoeft niet als een 

‘testament’ benoemd te worden. Elk document kan als een 
testament beschouwd worden zolang hieruit de definitieve wil 
van de erflater blijkt en niet slechts enkele gedachtenspinsels. 

De vormvereisten worden beschouwd als bijkomende 
geldigheidsvereisten omdat ze tot doel hebben de vrije wil van 

de erflater te waarborgen.   

De vrije wil van de erflater heeft dan weer betrekking op de 
inhoudelijke geldigheidsvereisten waaraan een testament moet 

voldoen. De erflater moet met andere woorden met kennis van 
zaken hebben beschikt, hetgeen veronderstelt dat hij bekwaam 

was op het ogenblik dat hij zijn testament heeft opgemaakt.  

In de praktijk rijst vaak discussie over de gezondheid van geest 
van de erflater. Vanuit die optiek is een eigenhandig testament 



niet altijd aangewezen. Een testament met tussenkomst van de 
notaris biedt meer waarborgen. 

Wat als de erflater meerdere testamenten heeft 
opgesteld? 

 
De vuistregel is dat alle testamenten samen moeten gelezen 

worden en ook uitwerking moeten krijgen voor zover ze met 
elkaar verenigbaar zijn. Een later testamenten doet in principe 
geen afbreuk aan de geldigheid van een eerder opgemaakt 

testament. 
 

De erflater heeft wel steeds de mogelijkheid om een eerder 
gemaakt testament te herroepen in een nieuw testament. De 
erflater is daar dan bij voorkeur ook duidelijk over.  

 
De herroeping van een oud testament kan ook impliciet, 

bijvoorbeeld omdat de beschikkingen in het oud testament 
onverenigbaar zijn met deze in het nieuw testament.  
 

Naar Belgisch recht zouden alle drie de eigenhandige 
testamenten van de Queen of Soul uitwerking kunnen krijgen 

zolang ze met elkaar verenigbaar zijn en ze elk afzonderlijk 
voldoen aan de hierboven beschreven geldigheidsvereisten, 
tenzij een van de testamenten zou zijn herroepen in een later 

testament. 
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