
Een Romeinse weg in Dodewaard?  

 

De Kalkestraat  

 

 

Al jaren vragen wij ons af wat de naam Kalkestraat in Dodewaard betekent en tot nu toe hadden 

we daar nooit een goed afdoend antwoord op gevonden. Het is een oude naam die we in de oud-

rechterlijke archieven van 1640 al tegenkomen. 

We waren de naam ook al eens tegengekomen in het buitenland zoals bijvoorbeeld in het leuke 

plaatsje Damme in België. Een zoektocht op internet leverde nog meer dergelijke namen op, 

namelijk in de plaatsen Rheinbach (Dld.) en zelfs in Berlijn. In Nederland vond ik via 

archieven.nl in Middelburg rond 1779 ook een Kalkestraat.  

 

 
 

Onze Taal 

Het tijdschrift Onze Taal bood echter uitkomst. Daarin staat een artikel over straatnaamborden bij 

Romeinse wegen. De allerberoemdste Romeinse weg heette de Via Appia, de weg van Rome 

naar het zuidoosten van Italië. De Romeinen hebben in andere landen eveneens belangrijke 

wegen aangelegd, maar de huidige namen zijn niet meer dezelfde als die de Romeinen eraan 

hebben gegeven. Toch komen sommige namen dicht in de buurt. Het zijn meestal namen die 

afgeleid zijn van het Latijnse weg, zoals straat. Dit is een Latijns leenwoord. Een (via) strata was 

een verharde weg. Het plaatsje Straat bij Roermond bijvoorbeeld dankt zijn naam eraan.  



Een ander (volks)Latijns woord voor weg was calciata. Het is verwant met calcium, de 

scheikundige naam voor kalk. Een calciata was een weg waarvan het oppervlak uit steenslag met 

kalk bestond. Het Frans woord chaussée is ervan afgeleid en in Nederland het woord kassei.  

Daarmee is dus de straatnaam Kalkestraat in Dodewaard verklaard. Maar dat wil nog niet zeggen 

dat de Kalkestraat van oorsprong een Romeinse weg was, maar wel een Latijnse benaming voor 

weg.  

 

De kapel van Eldik of de Tempel?  

De Kalkestraat loopt richting de dijk naar een plek waar in het verleden een rivierovergang was. 

Aan het einde van de Kalkestraat en over de dijk stond een huis die de Tempel werd genoemd. 

Dit is gebied net op de grens van Dodewaard met Eldik, een buurtschap bij Ochten, Ook stond 

hier vlakbij een kasteel met de naam Appelenburg.  

 

In de oud-rechterlijke 

archieven van Ochten 

wordt rond 1650 nog ge-

sproken van: "t Eldijkcapell 

opten weert met de Capelse 

boomgaard'. Eldik moet in 

het grijze verleden dus een 

eigen kapel gehad hebben. 

Opmerkelijke in dit geval is 

dat het gepacht wordt van 

de ambtman en de ridder-

schap van het ambt Neder-

Betuwe. Het was dus niet 

van één eigenaar, je kunt het 

vergelijken met de kerk-

torens die ook van de 

burgerlijke gemeente zijn. 

Waarom lag deze kapel 

buitendijks? Of is deze Ca-

pel identiek aan de Tempel? 

Vraag is dan waarom werd deze kapel de Tempel genoemd? Er is al wel eens geopperd dat de naam 

De Tempel met de Tempeliers te maken had. Een andere mogelijkheid is dat de naam nog uit de 

Romeinse tijd stamt en dat hier ooit een Romeinse tempel gestaan heeft, die later na de kerstening 

omgevormd is tot een kapel.  

Feit is in ieder geval, dat het op een belangrijke route lag, bij de rivierovergang naar Druten. Ook de 

Romeinse grafsteen aan de Dodewaardse kerk zou dan met deze Tempel verband kunnen houden. Er 

is nog een belangrijk punt, dat behandeld zal worden bij de theorie over de Peutingerkaart, namelijk 

een plaats die in de Romeinse tijd een naam had met Fano erin. Die plek zou wel eens op dit gebied 

kunnen slaan, want fano betekent tempel!  
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Dit artikel is in een iets ingekorte vorm eerder verschenen in de Nieuwsbrief, 

het voormalige tijdschrift van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. 


