
Jany
(Mary Jane)

1920 - 1991



W2   Mary Jane  
â      09-10-1920 te Surabaya 

 x1)   21-10-1941 te Surabaya met Charles Louis Dieudonné Briët; i 29-05-1947  

 x2)   ?? 1947 te Batavia met Hendrik Willem Cornelis te Winkel (1903-1985); 

 �      02-10-1991 te Den Haag 
 

 

Jany voltooide in Surabaya de HBS en verloofde zich in 1939 met Charles Louis Dieudonné Briët, met 

wie zij vervolgens in 1941 trouwde. Briët was toen employe bij de ANIEM (Alg. N-I Electr. Mij. ) te 

Surabaya. In de oorlog was ze met haar moeder en schoonzus geïnterneerd in Darmo en Lampersari. 

Na de bevrijding ontmoette zij bij een oude schoolvriendin de 17 jaar oudere Herman Willem Cornelis 

te Winkel en werd op hem verliefd. Na haar en zijn scheiding in 1947 hertrouwde zij dat jaar in 

Batavia met Te Winkel.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



[Volgens haar stiefdochter Hennie Henskens-te Winkel: 

had Jany behalve groene vingers ook "gouden handen". Al haar japonnen in S.G. maakte ze zelf (ook voor mij een paar). 
Dat deed ze op alle plaatsen waar ze niet makkelijk aan damesmode kon komen. Voor onze kinderen, en vooral voor mijn 
dochter heeft ze de beeldigste jurkjes geborduurd en genaaid. Breien (zoals op de sneeuwfoto in Canada deed ze ook). 
Deed ze ook nog hier in Den Haag voor ons.  Een hartsvriendin van haar met wie wij ook goed bevriend zijn woont nu in 
Perth. Bij haar thuis hangen nog vele producten van Jane's handen. Hier in Den Haag zat ze ook bij Marijke Gomessi op les 
(in den Haag een bekende keramiste)] 
Te Winkel overleed in oktober 1985 en Jane volgde hem zes jaar later plotseling in de dood. 
 

H.B.S. te Surabaya



Jany verlooft zich met Charles
Louis Dieudonné Briét

employe bij de
Alg. Ned.-Ind, Electr. Mij.

(ANIEM te Surabaya)

Stoomturbinecentrale van de ANIEM

Jany in het laatste kamp
en tijdens de bersiap



In Sungeigerong

Woning employe Stanvac Sungeigerong

Hennie Henskens-te Winkel



In Canada
en Engeland

Yarmouth



In Den Haag

Loutje, José Lilian, dochter van Thom
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