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Graft 

De eerste vermelding van ‘Greft’ dateert van tussen 1091 en 1121 (tijdens Floris II, vermelding 

in de Fontes Egmundenses uit het Liber Sancti Adalberti). Het moet veel westelijker gelegen 
hebben dan het huidige Graft, misschien tijdelijk ten noorden van de Hervormde Kerk van 
Oost-Graftdijk en misschien ook tijdelijk langs de ‘Vuile Graft’. Bij de herontginning en 
omdijking van de Binnenmaden werd Graft op de huidige plaats gebouwd, dus langs de 
Globdijk. Ongeveer 1250 meter naar het oosten werd de Gouw gegraven voor de 
ontwatering. In de tweede helft van de 13e eeuw, om precies te zijn rond 1281. Een 
rijmkroniek vermeldt namelijk dat de bouw van de eerste woningen langs de Globdijk samen 
viel met het bezoek van Floris V aan Engeland en dit bezoek viel in die tijd. 

En huysgezin van de Geestkant 
heeft de eerste wooning daer gepalnt. 
Dit was omtrent, neem hier op merck, 
Daer nu tot Graft staat de Hooft-Kerck. 
’t Landt dat daer lag, heel vruchtbaer was, 
voor koeyen die daer gaen in ’t gras. 
’t Volcks welvaert quam daer op de baen: 
Men timmerde doen Oostwaerts aen. 
Onlangs daer na, soo men vernam, 
dat Hollandts Graef uyt Engelandt quam. 

 

Op een moderne kaart is het verkavelingspatroon nog goed te zien. 

 
In de eerste tijd na de herontginnig was nog een combinatie van akkerbouw en veeteelt 

mogelijk. Daarna werd het een moeizaam bestaan. De vrouwen hielden de kleine 
boerenbedrijfjes, met twee tot vier koeien,  draaiende en de mannen monsterden aan op 
haringschepen. Op het raadhuis zijn de beide middelen van bestaan te zien: aan de straatkant 
het wapen van Graft met de koe en aan de zuidkant een haringbuis 
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De kerk van Graft werd in 1951 gesloopt omdat de 

armlastige gemeente geen kans meer zag zorg te dragen 
voor het onderhoud. Er is een unieke zerkenvloer 
overgebleven. In het begin van de 14e  eeuw stond op de 
plek van de afgebroken kerk een primitief bedehuis, gewijd 
aan St. Bonifatius. Als een van de eerste pastoors van de 
parochie wordt priester Nicolaas genoemd in 1330. De in 
1951 afgebroken kerk dateerde waarschijnlijk uit het begin 
van de 17e eeuw. De oudste grafzerken geven aan dat er in 
1590 al een kerk stond. 

Het raadhuis van Graft, in Hollands Renaissancestijl 
gebouwd, is van 1613. Aan het eind van de  19e eeuw 

verkeerde het in slechte staat, rond 1900 was de topgevel aan de straatkant verdwenen. In 
1909/1910 werd het door architect Frowein ingrijpend gerestaureerd, in 1982/1983 gevolgd 
door een grote opknapbeurt. Het fungeert nu als expositieruimte, trouwlocatie en 
vergaderruimte.  
 


