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In september 1955 raasde Orkaan Janet, één van de krachtigste ooit van het Atlantische orkaanseizoen 

van 1955, over Grenada en andere eilanden in het Caribisch gebied en delen van Midden-Amerika. Janet 

liet een verwoestend spoor na. Behalve honderden doden was er sprake van een acuut 

huisvestingsprobleem, aangezien vele huizen als gevolg van de orkaan waren weggevaagd of ernstig 

beschadigd. 

 
Luchtfoto verwoesting van Corozal Town-Belize na orkaan Janet. Foto Corazol.com 

Omstreeks die tijd was Bruynzeel Suriname N.V. naarstig op zoek naar afzetgebieden in het Caribisch 

gebied voor zijn ‘low-cost’ woningen.  Orkaan Janet hielp Bruynzeel een handje in haar zoektocht. In 

1956 sleepte het bedrijf een contract in de wacht voor de levering van 2.000 pre-fab houten woningen 

aan het een jaar daarvoor  door orkaan Janet geteisterde Grenada.  De woningen zouden in acht 

maanden worden afgeleverd.1 In april 1956 geschiedde de eerste zending van 175 pre-fab woningen  

naar Grenada.2  Daarna zouden elke maand 275 woningen worden geleverd.3 

                                                           
1 Het vrĳe volk-democratisch-socialistisch dagblad 19-03-1956. 
2 ‘Tweeduizend prefab huizen van Bruynzeel naar Grenada’, Amigoe di Curaçao 23-05-1956. 
3 Amigoe di Curacao, 26-04-1956. 



Het betrof z.g.  éénkamerwoningen van ca. 10-12m² op vier betonnen poeren. Deze woningen konden  

snel gemonteerd worden in de gebieden van het eiland die zware orkaanschade hadden geleden en 

waar het huisvestingsvraagstuk uitermate nijpend was.  Ze waren speciaal door Bruynzeel ontworpen 

om snel aan de grote woningnood in Grenada te kunnen voldoen. Dit woningtype, met zijn 

kenmerkende horizontale- en verticale vlakken zo eigen aan Bruynzeel’s geprefabriceerde woningen, is 

in Suriname niet op de markt gebracht.  

 
Een Janet House op Grenada. Foto Geoff & Pat Craigen, 2010 

De uiterst kleine pre-fab Bruynzeelwoningen werden na de verwoesting door orkaan Janet  een bekend 

verschijnsel in de drie eilandenstaat Grenada, Carriacou en Petit Martinique. Ze kregen de toepasselijke  

naam van ‘Janet House’, vanwege het doel waarvoor de woningen werden gebouwd, namelijk het 

bieden van onderdak aan de vele daklozen die hun woningen als gevolg van orkaan Janet in 1955 

hadden verloren.  

De typische Janet Houses zijn, ofschoon ze een uitkomst waren voor de grote vraag naar woningen op 

Grenada, niet veel meer dan een houten bouwkeet. Het waren feitelijk noodwoningen bedoeld om de 

hoge huisvestingsnood na orkaan Janet snel te kunnen verlichten. Ze zijn heden ten dage nog vrijwel 

over het hele eiland te zien en ze worden nog altijd grotendeels bewoond.  

Hudson George schreef in 2001 een leuk artikel over de betekenis van de Janet House in Grenada, die hij 

als volgt omschreef:  “The Janet House was een open “cepulka”. Everything in one; as Grenandians 



would say: “all in one”. A sort of ‘Jupa’ kind of house”.4 Ondanks de politieke en sociale problemen die 

deze kleine woningen met zich mee brachten, maken ze deel uit van de geschiedenis van Grenada.   

Volgens Hudson George kwamen de huisjes niet altijd terecht voor wie ze bedoeld waren, namelijk de 

arme dakloze Grenadianen. Voor een deel vielen ze in handen van politieke vrienden en familie van de 

toen regerende GULP-partij van de volksleider Sir Eric Gairy. George’s vader vertelde hem dat “these 

plantocrat people were the middle class GULP who took these ‘Janet Houses’, although they were not 

homeless’. In het plaatsje ‘Hermitage’ bijvoorbeeld, werden de Janet Houses door de agrarische 

middenklasse gebruikt als ‘bucan’, schuur voor landbouwproducten zoals nootmuskaat, kaneel, 

kruidnagel en foeliekruiden.5 

  
Janet House op Saint Andrew, Grenada. Foto Cheeky Shel, 2007.     Janet House op Grenada. Foto Benita and Rick, 2009 

 

De éénkamerwoningen brachten op den duur sociale spanningen te weeg, omdat er weinig privacy was 

en iedereen op elkaars lip zat. Sir Eric Gairy had volgens George senior de mensen betere woningen 

beloofd die voorzien zouden worden van scheidingswanden: “I will give you houses with privacy, so that 

the children won’t see what daddy and mommy doing in the night”. Deze belofte is volgens George 

senior nooit ingelost.6 

                                                           
4 George, 2001 
5 George, 2001 
6 George, 2001 



Er is ook een stukje cultuur-historie verbonden aan de Janet House. Eén van Grenada’s meest beruchte  

‘Shortknee mas bands’ werd namelijk “Janet” genoemd.7 Deze beruchte carnavalsgroep in de regio Mt. 

Fendue-Mt. Rich in St. Patrick bestond uit ‘real bahjon’ (geboefte) en werd ‘Janet’ genoemd, omdat  één 

van de groepsleden een Janet House had geërfd van zijn voorouders. De ‘bahjons’ gebruikten het huisje 

als een plek om samen te komen, een soort gemeenschapscentrum, waar er o.m. voor mensen werd 

gekookt.   Beruchte leden van de ‘Shortknee mas band Janet’ waren Vance Best en Dandoray.  Zoals 

Hudson George het verwoordde: “Before you say: “Jackson Robinson” Vance would give you about fifty 

razor cuts”. In die dagen moest een jonge man als CV een gevangenisstraf op zijn naam hebben om lid te 

kunnen worden van deze carnavalsgroep.  Overigens is Hudson George de mening toegedaan, dat het 

deze ‘shortknee spirit’ is die een rol heeft gespeeld in de revolutie op Grenada.8 

Ofschoon de Janet House bedoeld was om daklozen onderdak te bieden, werd het door zowel de 

bourgeoisie als de ‘shortknee’ van Grenada gebruikt als respectievelijk landbouwschuur en 

gemeenschapscentrum. Volgens Hudson George heeft de Janet House nog steeds een plaats in het leven 

van Grenadians: “Even today, our young men are still using the Janet-House as a place to socialize, sleep 

and ‘snick’ in their girl-friends at night when their parents are sleeping in the family house”.9 

  
Janet House op Grenada, Hudson George, 2001.        Janet House op Grenada 

 

                                                           
7 ‘Shortknee’ is de naam van een gemaskerde figuur die het toonbeeld is van Grenadas carnaval. ‘Shortknee mas bands’ zijn gekostumeerde en 
gemaskerde groepen (mas = masker) met kleurrijke shorts net over de knie, oversized lange mouwen en kleine spiegels op de borst-en rugzijde 
van het kostuum. Shortknee is een stuk immaterieel erfgoed van Grenada. Vóór de twintiger jaren van de vorige eeuw stond deze gemaskerde 
figuur bekend als ‘Grenade Pierrot”, een clown.  
8 George, 2001. 
9 George, 2001. 



 

Janet House in Middle River, in Gouyave Estate, Grenada.  Photo: TONY HOWELL 

 

Janet House op Grenada. Foto Richard Bryant/Arcaid, 2016 . 

  



 

Janet House op Grenada. Foto Robin &Janet Morrin,  juli 2014.  

 

 

Janet House op Grenada. Foto George & Deborah,  jan. 2014.  
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