
Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 Welke kerk van Willibrord:Sint-Maarten of Sint-Salvator doet denken aan de vroegmiddeleeuwse kerken zo-als de omstreeks 690 naar Utrecht gekomen Angel-saksische evangelieprediker Willibrord die in zijn va-derland gekend zou hebben. Volgens De Groot be-treft het hier waarschijnlijk een kerk die doorWillibrord is gebouwd. In een ook door De Groot aangehaalde brief, ge-richt aan de paus, in 753 spreekt Bonifatius - eenleerling en jongere collega van Willibrord, die nadiens dood de zorg voor de erfenis van zijn leer-meester enige tijd op zich heeft genomen -3 vaneen door Willibrord aangetroffen tot op de bodemverwoest kerkje, dat deze vanaf het fundament her-steld en aan Sint-Maarten gewijd had. Bonifatiusvermeldt in deze brief echter ook dat Willibrord inde burcht Traiectum nog een kerk, en wel ter erevan Sint-Salvator, had gebouwd.'' Er hebben dusvolgens Bonifatius, die goed van de situatie op dehoogte moet zijn geweest, in Utrecht ten tijde vanWillibrord twee

kerken gestaan. Welke van de tweelijkt nu teruggevonden te zijn, die van Sint-Maartenof die van Sint-Salvator? Volgens de Utrechtse stadsarcheoloog gaat het omde aan Sint-Maarten gewijde kerk die door Willi-brord omstreeks 695 zou zijn gebouwd. Hij spreektdaarbij het vermoeden uit dat de Angelsaksischemissionaris de alleroudste kerk van Utrecht, die hij inzwaar beschadigde staat binnen de muren van hetnog Romeinse fort had aangetroffen, gedeeltelijkheeft overbouwd. Later zou elders op het terreinvan het fort de domkerk gebouwd zijn, die aandezelfde heilige werd toegewijd. De oude kerk zouvervolgens gereduceerd zijn tot een kapel. We zijn benieuwd naar verdere argumenten van DeGroot om uit te gaan van de Sint-Maartenskerk, ar-gumenten die hij wenst te bewaren voor een toe-komstige publikatie over dit onderwerp. Het lijktons evenwel vooralsnog waarschijnlijker dat, als in-derdaad het fundament van de Heilige-Kruiskapeluit de tijd van Willibrord dateert, we hier niet tedoen hebben met de kerk

die door Willibrord op- Zoals bekend levert archeologisch onderzoek vaaknieuwe kennis op van het verleden, met name opterreinen en voor perioden uit de geschiedenis waar-over weinig geschreven bronnen bewaard zijn ge-bleven. Minder vaak gebeurt het dat herinterpretatievan oude opgravingsgegevens openingen tot nieuweinzichten biedt. Dat lijkt recentelijk wel het geval metde datering van middeleeuwse bebouwing onder hetDomplein in Utrecht.^ Uit schriftelijke gegevens wasal sinds lang bekend dat op deze plaats, tussen dedomkerk en de vroegere kerk van Oudmunster, eengebouwtje stond dat in de bronnen vanaf de twaalf-de eeuw de Heilige-Kruiskapel werd genoemd. Dezekapel is tussen 1826 en 1829 gesloopt, maar de fun-damenten ervan zijn een eeuw later opgegraven enaan een onderzoek onderworpen. Daarbij werd vast-gesteld dat het om een gebouw uit de tiende of deelfde eeuw moest gaan.2 Herinterpretatie van de opgravingsgegevens doorde stadsarcheoloog van Utrecht, H.L. de

Groot,heeft echter tot de veronderstelling geleid dat defundamenten aanmerkelijk ouder zijn. Hoewel delatere Heilige-Kruiskapel kruisvormig was, zou deoorspronkelijke kerk rechthoekig zijn geweest meteen smaller rechthoekig koor, een vorm die sterk Sint-Maarten of Sint-Salvator? De Heilige-Kruiska-pel vlak voor de afbraak. Potloodtekening doorR. Craeyvanger GAU, TA Ka 3.13. 142












