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1. Brullend Breekijzer
Brullend breekijzer is het oude kraakcafé dat vroeger ge-
vestigd was in het pand op de Lutherse Burgwal 1. Het pand 
staat er nog steeds, en heeft een monumentale status gekre-
gen. Brullend breekijzer werd gekraakt in 1979 en werd na 
20 jaar ontruimd. Hiermee werd het samen met de Blauwe 
Aanslag één van de langst gekraakte panden in Nederland. 
Je kon hier niet zomaar naar binnen wandelen, maar je 
moest aanbellen als je naar binnen wilde. Brullend Breek-
ijzer stond ook bekend als een meer politieke plek in de 
kraakbeweging. Er werden hier ook vergaderingen gehou-
den, zoals bijvoorbeeld het kraakspreekuur. Als je een 
pandje wilde gaan kraken kon je hier terecht voor hulp.

2. Het Paard van Troje
Het Paard van Troje was geen gekraakt pand, maar een 
jongerencentrum voor Haagse jongeren. Net zoals nu 
waren er optredens van bandjes. Het was niet alleen een 
poppodium voor beginnende Haagse bandjes, ook grote 
namen hebben hier ook opgetreden zoals Prince, Mick 
Jagger en Pearl Jam. 

3. Het Emmahuis
Het Emmahuis op de Prinsegracht is nooit gekraakt ge-
weest, maar is wel een belangrijk gebouw geweest in de 
periode van de kraakbeweging. Op de begane grond zit 
een tweedehands winkel, van elektronica tot kleding. 
Boven het winkelpand zitten nog twee verdiepingen waar 
mensen woonden. Je kon terecht bij het Emmahuis als je 
om wat voor reden dan ook geen woning en geen werk 
had. In ruil voor het werk aan het pand en in de winkel 
kreeg je onderdak, eten, zakgeld en zelfs eventuele zorg-
kosten werden vergoed. Er werd samen geleefd in een 
woongroep, en als je een andere baan kon krijgen en weer 
op eigen benen kon staan vertrok je weer. 
Het pand bestaat nog steeds, ook de winkel en het woonge-
deelte is nog volledig intact. Ondanks dat het geen offici-
eel kraakpand was, biedt het interieur van het Emmahuis 
een kijkje in hoe een kraakpand er vroeger van binnen 
uitzag. Zeker de moeite waard om dus even rond te neuzen 
in de winkel.

4. K81
Op de prinsegracht, nummer 42, staat een prachtige ju-
gendstil pand dat nu Magazijn Hollandia heet, dit pand 
werd in 1981 gekraakt. Het pand werd daarom K81 ge-
noemd. Het werd gekraakt met het idee om een nieuw pop-
podium te starten. Zo kwam er onderin het pand een pop-
podium waar vooral punk bandjes optraden en in de  
    kamers boven in het pand woonde   
    mensen. 

5. De Sirene en Pander
De Sirene is het pand op Buitenom 7. De Sirene heeft zijn 
naam te danken aan de sirene van het luchtalarm die op 
het dak van het pand staat. Pander is het complex dat 
achter de sirene zit. Dit was vroeger een meubelfabriek 
van Hendrik Pander. Het bedrijf Pander bestond al langer, 
maar vestigde zich op het buitenom in 1887. De Sirene en 
Pander bestaan beide nog.   Naast woningen zijn 
hier ook bedrijven terug te vinden.

6. Blauwe aanslag
De Blauwe Aanslag was een voormalig belastingkantoor 
dat van 1980 tot 2003 het grootste kraakbolwerk in Den 
Haag is geweest. Er woonden hier, op het Buitenom (des-
tijds nummers) 212-216 wel meer dan 40 mensen. Er zaten 
ook veel bedrijfjes gevestigd in de Blauwe Aanslag. Zo was 
er onder andere een restaurant, boekenwinkel, drukkerij, 
bioscoop, koerdische bibliotheek en een podium in de 
kelder waar ook feesten werden gegeven. Als je wilde 
wonen in de Blauwe Aanslag moest je eerst met iedereen 
kennis maken en in-klussen voordat je er kon intrekken. 

7. De Grote Pyr
De Grote Pyr is een groot oud schoolgebouw op de Waldeck 
Pyrmontkade. De Grote Pyr is het pand wat de bewoners 
van de Blauwe Aanslag van de gemeente aangeboden 
hebben gekregen als vervangende woon- en werkruimte. 
Hier zitten veel bedrijven en wonen inmiddels voorname-
lijk gezinnen en niet meer alleen oude bewoners van de 
Blauwe Aanslag. 

8. Korzo theater
Het Korzo Theater werd gekraakt na ongeveer acht jaar 
leegstand van de Korzo bioscoop. Het theater bood een 
podium voor alternatief theater, dans en muziek. Het Korzo 
was echter geen politieke plek, het ging hier om de kunst 
en niet om het nastreven van radicaal linkse idealen. Het 
Korzo Theater kan nog steeds bestaan, omdat de toenmali-
ge krakers het pand hebben kunnen overnemen. Hierom 
kun je nog steeds genieten van voorstellingen in dit voor-
malig gekraakte pand. 

9. De illusie
De Illusie was een groot kraakpand in de Casuariestraat. 
In dit pand woonde veel kunstenaars, er waren dan ook 
vaak exposities. Ook was er een klein poppodium waar je 
kon genieten van alternatieve muziek. Radio Tonka, een 
haagse radiozender gemaakt door krakers, zond uit vanuit 
de Illusie.  Tegenwoordig zit de Universiteit Leiden in het 
pand. Radio Tonka bestaat nog steeds en zend uit vanuit 
een andere locatie. 


