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‘Organiseren is een volwaardig vak geworden’
Haar vertrek bij het bureau van de Orde markeert volgens

haar een omslag. ‘Ik ben de laatste van de oude garde.’ Katu-

scha Tellegen heeft er zeventien jaar bij het bureau op zitten.

In 1986 begon ze bij het bureau, een andere tijd. Ze

was destijds getrouwd met een in hoog aanzien

staande advocaat, en werd ‘op die achternaam aan-

genomen’. ‘Dat zit wel goed,’ zei de toenmalige

deken. Met vier secretarissen en tien medewerkers

werd het bureau bestierd. ‘Een soort familiebe-

drijf,’ aldus Tellegen.

Ze kreeg van alles op haar bord. Ze runde het ver-

gadercircuit rond de Algemene Raad, organiseerde

de jaarvergadering, zette het jaarverslag en het

vademecum in elkaar, deed wetgevingsadvisering

en asielzaken en zat ook nog een blauwe maandag

in de Nederlandse CCBE-delegatie. En niet te ver-

geten, keuken en receptie vielen onder haar verant-

woordelijkheid. Het is een beetje haar credo: als er

iets op je weg komt, dan heb je het aan te pakken,

wat er ook in je functieomschrijving mag staan.

Ze had wel eens het gevoel dat er op haar werk-

zaamheden werd neergekeken. ‘Het schrijven van

doorwrochte notities, daar kon je mee scoren op

het bureau. Ik was in dat opzicht een beetje een

krullenjongen. Het organiseren van een jaarverga-

dering, ach, dat kon iedereen. Inmiddels is dat ver-

anderd, organiseren is een volwaardig vak gewor-

den.’ Een klein minderwaardigheidscomplex, ja.

Een oud-lid van de Algemene Raad schreef haar

eens: ‘Hou er mee op jezelf neer te zetten als een

gealfabetiseerd moederdier. Je bent een verdomd

goede organisator.’

Ze heeft zijn woorden ter harte genomen. Nu kijkt

ze met tevredenheid terug op bijvoorbeeld Orde

50, de kroon op haar werk. Al was dat geen evene-

ment zonder zenuwen. ‘Bij het optreden van “pro-

fessor” Van Kalem ben ik weggelopen. Die act

moest resulteren in samenzang. Ik dacht: dat lukt

nooit met die advocaten. Maar het lukte.’

stijl

Tellegen studeerde rechten in Leiden. Als wetge-

vingsjurist (‘referendaris tweede klas’) op het

ministerie van Onderwijs werkte ze onder meer

mee aan AMvB’s in het kader van de Mammoet-

wet. Na een jaar in het buitenland (ze zat in de staf

van het Nederlands Paviljoen op de Expo in Mon -

treal) keerde ze terug en ging aan de slag bij het

Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs.

Na de geboorte van haar twee kinderen stopte Tel-

legen kort met werken. Ze keerde terug in het

arbeidsproces als griffier bij de rechtbank Den

Haag. Ze hield van het theatrale van rechtszittin-

gen, maar vond het ook eenzaam werk. Ze herin-

nert zich de eerste advocaat die met Nikes onder

z’n toga op de zitting verscheen. Ze kan er nu om

lachen, maar bekeek hem destijds met argusogen.

Want ze hecht aan stijl. ‘Ik ben wel eens nostal-

gisch. Mijn ex-man droeg altijd zwarte schoenen

als hij naar kantoor ging, immers: soms moest je

ineens naar de rechtbank. Het heeft te maken met

zorgvuldigheid. Die mis ik wel eens.’

frisse wind

En nu? Plannen genoeg: boeken inlezen voor de

blindenbibliotheek, vrijwilliger in stervensbege-

leiding. En reizen, het liefst naar verafgelegen

gebieden. Ze wil gaan wandelen in Pakistan en

met een bevriende auteur van reisboeken naar

Antarctica.

De mensen van de Orde zal ze missen, het werk

veel minder. Wel vindt ze het jammer dat ze de

nieuwe algemeen deken, J. Brouwer, slechts van

afstand zal gadeslaan. ‘Zijn verkiezing staat voor

een frisse wind,’ zegt ze. 

Resteert nog het inleveren van de sleutels. ‘Mis-

schien doe ik dat vanmiddag nog even,’ mijmert

ze. ‘Of misschien toch pas volgende week...’ (LW)

Deze week is bij tien kantoren in de

Haagse regio de pilot ‘elektronische

identificatie persoonsgegevens’ van

start gegaan. De pilot is een initiatief

van de Orde, de gemeente Den Haag

en PKI-overheid, met als doel de aan-

vragen van persoonsgegevens veili-

ger en sneller te laten verlopen. De

deelnemende kantoren worden door

middel van een smartcard en een

reader in staat gesteld om bij de

gemeente Den Haag elektronische

gegevens uit de gemeentelijke basis

administratie (GBA) op te vragen.

Doordat de smartcard het mogelijk

maakt om elektronische certificaten

te gebruiken,kan zowel de identiteit

(persoonscertificaat) als de functie

(rolcertificaat) van de aanvrager wor-

den vastgesteld. De elektronische

variant, die op den duur de huidige

aanvragen per fax moet gaan vervan-

gen, maakt het mogelijk dat op een

snelle(re) en veilige(re) manier GBA-

gegevens worden verkregen. Bij suc-

ces wordt gekeken naar verdere uit-

breiding.

Pilot GBA-pas van start

Het afgelopen half jaar is het aantal

asieladvocaten afgenomen van 510

naar 410, een daling van 20%. 

Dat blijkt uit een telling van mr. M.A.

Collet, asieladvocaat te Waalwijk en

lid van de Adviescommissie Vreemde-

lingenrecht van de Orde. De lijst

wordt elk half jaar opgesteld aan de

hand van openbare gegevens, en door

personen zelf verstrekte informatie.

Collet moet nog een dertigtal advoca-

ten benaderen, alvorens de definitie-

ve lijst kan worden opgesteld. De

daling van het aantal advocaten dat

zich met asiel bezighoudt kan vol-

gens de Waalwijkse advocaat niet

alleen worden verklaard door de ver-

minderde instroom van asielzoekers.

‘Veel asieladvocaten zijn gefrustreerd

over het steeds wisselende beleid van

de IND, de steeds wisselende ambts-

berichten van Buitenlandse Zaken en

de volstrekt onbegrijpelijke jurispru-

dentie van de Raad van State. In asiel-

zaken geldt geen recht meer, het is

een Wild West-praktijk geworden.’

Sterke daling aantal asieladvocaten

Katuscha Tellegen tijdens de afscheidsbijeenkomst in

Pulchri Studio in Den Haag


