IN MEMORIAM: HELMUTH BAUSCHEN 1932-2020
In zijn geboorteplaats Amsterdam is op 87-jarige leeftijd de oud-penningmeester van de
PNHDB, Helmuth Bauschen, overleden. In besloten kring werd eind februari afscheid van
hem genomen.
Na het Cassius Gymnasium te hebben doorlopen, studeerde hij economie aan de
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Halverwege de vijftiger jaren trad hij in dienst bij
de toenmalige Twentse Bank (nu ABN/AMRO) waar hij tot zijn pensioen werkzaam was.
Halverwege de jaren tachtig werd zijn belangstelling gewekt voor de damsport. Mede door de
regelmatige verslagen van de prestaties van Dam Club Amstelveen in de regionale bladen,
meldde hij zich eind 1985 aanvankelijk als geïnteresseerde maar vrij snel ook als lid. De
speelavond (vrijdag) kwam hem goed uit na een week hard werken, waarbij de gezelligheid
ook een grote rol speelde, Als 54-jarige vond hij de ontspanning die hij zocht, maar speelde
dam technisch gezien een bescheiden rol. Zijn kwaliteiten bleken voornamelijk te liggen op
het bestuurlijke vlak en daarvan hebben zowel DCA, als het district Amsterdam en de
PNHDB veel profijt gehad.
In 1988 trad hij als 2de secretaris/penningmeester toe tot het bestuur van het district, om drie
jaar later Henk Nooy op te volgen als penningmeester. Tot in 1993 de districten werden
opgeheven. Het zgn. “boekenpotje” (het district gaf in die voorafgaande jaren regelmatig
partijenboekjes uit waarvoor R.C.Keller de selectie maakte, Klaas van Netten het typewerk
verrichte en Jan Heijtel de verkoop verzorgde) bleef ten goede komen aan hoofdstedelijke
initiatieven (zoals het jaarlijkse Paastoernooi van VAD) waartoe de Stichting Damsport werd
opgericht en waarvan Bauschen penningmeester werd.
Bauschen ‘verhuisde’ wel mee naar het provinciale bestuur, waar hij weer 2de secretarispenningmeester werd, maar na een jaar Fedde de Jong als penningmeester opvolgde. Die
functie legde hij neer bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd in 2007. De provincie
benoemde hem toen tot Lid van Verdienste, de KNDB kende hem een Erediploma en het
Bondsonderscheidingsteken toe. Bij DCA, waar hij 20 jaar als secretaris fungeerde en samen
met George Barnier nog twee jaar de vacante voorzittersfunctie waarnam, werd zijn in 2004
verleende Lidmaatschap van Verdienste bij het 50-jarig bestaan van de club in 2015 omgezet
in het Erelidmaatschap.
Bauschen, die in 2009 een roofoverval op Tweede Kerstdag overleefde, kwam in 2013 na een
clubavond ongelukkig ten val in zijn huis, waar hij de volgende ochtend werd gevonden. Na
enkele weken in de VU te zijn verpleegd, keerde hij weer terug naar zijn woning. Medio juli
2016 viel hij thuis van de trap. Dit keer met behoorlijke lichamelijke schade, waardoor hij niet
meer zelfstandig kon wonen, Medio september kreeg hij een plaats in het Verpleeghuis
Buitenhof. Naarmate de tijd vorderde werden gesprekken steeds moeilijker. Hij herkende
bijna niemand meer. Op 21 februari ging hij vroeg naar zijn kamer omdat hij “moe” was.
Diezelfde avond overleed hij.
Henk Fokkink, voorz.. DCA.

