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heidszorg stond nog in de kinderschoenen, er was 
geen antibiotica, er was geen uitgebreid vaccinatie-
programma en er was geen zorgverzekering.

12)
 De 

hygiënische omstandigheden waren slecht. Straten 
waren veelal nog niet verhard, er waren nauwelijks 
auto’s. Borne kende een forse migratie van arbei-
ders die kwamen en gingen. De behuizing van deze 
groep zal niet altijd goed zijn geweest. Er was geen 
verwarming en verlichting, zoals wij die kennen. 
Kortom, het leven was voor velen erg hard en dat 
vertaalde zich in de sterftecijfers en overlijdensoor-
zaken. 
 
 
Met dank aan 
Heleen Dankbaar en Annette Alberink, beiden voormalig 
medisch specialist van het ziekenhuis te Hengelo, voor 
hun deskundige hulp bij het ontcijferen van de hand-
schriften en de indeling in categorieën van de overlij-
densoorzaken. 
 
Noten 
1.  www.wiewaswie.nl 
2.  Archief van het gemeentebestuur van Borne 1811-

1919 (1946). Uitvoerig en beredeneerd verslag van 
den toestand der gemeente Borne over het jaar 1881 

3. Archief van het gemeentebestuur van Borne 1811-
1919 (1946). Uitvoerig  en beredeneerd  verslag  van 

 den toestand der gemeente Borne over het jaar  
1882, hoofdstuk VIa  

4. Idem. 
5. Provinciale  Overijsselsche   en   Zwolsche   Courant, 
 12-09-1871  
6.  Archief van het gemeentebestuur van Borne 1811-

1919 (1946). Verslag ‘toestand der gemeente Borne 
over 1899’  

7.  Archief van het gemeentebestuur van Borne 1811-
1919 (1946). Verslag ‘toestand der gemeente Borne 
over 1903’, hoofdstuk VIa  

8.  Archief van het gemeentebestuur van Borne 1811-
1919 (1946). Verslagen gemeente periode 1877-
1906  

9. www.wiewaswie.nl 
10. idem 
11. Gemeentearchief Borne 
12.  Er was geen algemene zorgverzekering. Wel waren 

er diverse onderlinge ziekenfondsen, die door arbei-
dersverenigingen, artsen en apothekers of bedrijven 
voor medewerkers waren opgericht. Borne kende 
rond 1908 de volgende verzekeringen: Bornsche 
Ziekenfonds, Ondersteuningsfonds der machinefa-
briek “Holland’, Ondersteuningsfonds der R.K. Werk-
liedenvereeniging ‘Sint Jozef”en Ondersteunings-
fonds der stoomspinnerij en weverij voorheen S.J. 
Spanjaard. Uit: Anja Tanke: De onderlinge Ziektever-
zekering St. Stephanus voor leden van de parochie 
Hertme 1930-1963 in Boorn & Boerschop, december 
2015.  

Privacywet AVG 
 
Frank Mars 

 
Per 25 mei jl. geldt de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet gaat ons 
als heemkundevereniging ook aan. Daarom is het goed aan u uit de doeken te doen wat wij van u 
registreren en wie er over deze gegevens kunnen beschikken.  
 

Uiteraard noteren wij van alle leden hun naam en 
adresgegevens. Daarnaast, als u het zelf heeft 
doorgegeven, uw e-mailadres en uw bankrekening-
nummer. Uiteraard staat in het systeem vermeld 
vanaf wanneer u lid bent. Eén keer per jaar wis ik 
alle gegevens uit de lijst ‘Oud Leden’. 
Bij bijzondere activiteiten als de jaarlijkse reis, voor-
intekening van boeken e.d., maak ik een lijst met 
namen die diegenen die voor de activiteit verant-
woordelijk zijn, gebruiken. Deze lijsten gaan nooit 
verder dan de activiteitencommissie en het bestuur. 
 
Elders in deze Boorn & Boerschop kunt u lezen dat 
onze leden gratis toegang hebben tot het Bussema-
kerhuis. Om een en ander te kunnen controleren wil 
men daar graag beschikken over een namenlijst. 
Daartoe maak ik één keer per jaar een lijst in een 
niet te veranderen bestand met daarop alleen de 
namen van onze leden. Voorbeeld: ‘210 F. Mars. 
Waarbij 210 staat voor het lidnummer. Geen adres-
gegevens  e.d. dus. Met  het Bussemakerhuis  is af- 

gesproken dat de lijst vernietigd wordt zodra er een 
nieuwe lijst in gebruik wordt genomen. 
 
Als ledenadministrateur ben ik de enige met toe-
gang tot de gegevens van de leden. Ik werk met het 
programma Davilex op de laptop van de vereniging. 
Ter beveiliging maakt dit programma een back-up in 
Google Drive. Deze back-up is terug te zetten in 
Davilex maar is versleuteld. Dus normaliter niet te 
lezen. Google is een van de softwareleveranciers 
die is aan gesloten bij het Privacy Shield Frame-
work. Zij schermen de gegevens dan ook volgens 
de Europese eisen af. 
 
Tot slot: het is uiteraard zo dat onze onvolprezen 
bezorgers van onze brieven en B&B’s in Borne en 
Hengelo weten wie er in zijn of haar wijk lid is en 
waar diegene woont. Wel zo makkelijk als je post 
moet bezorgen, lijkt mij. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze 
materie, laat het ons dan weten. 
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