
Deze heersers zullen zich, behalve op 
een verdwaalde munt, niet in deze ver 
van Rome verwijderde streken hebben 

doen gelden. De inheems-Ro-
meinse Bevelanders laten 
wel sporen na in de bo-
dem. 

Achtste eeuw: koninkrijk 
van de Franken. Dan krijgen Vlaam-
se abdijen, vooral die van St. Baafs 
in Gent, grote schorrengebieden in 
Zuid-Beveland in hun bezit. Deze 
zijn winstgevend door de mogelijkhe-
den voor schapenteelt en zoutwinning. 
Door de dreiging van de Vikingen in 
de negende en tiende eeuw verliezen 
de abdijen de controle over hun ge-
bieden in Zeeland. Daar helpt geen 
oorkonde van keizer Otto II aan. Ook 
niet die uit 976, met de oudste ver-
melding van de nederzetting Goes.
 

Het Poelgebied maakt van de eerste tot de derde eeuw na Christus deel uit van het Romeinse Rijk. Formeel 
gezien vallen de schaarse bewoners onder de Romeinse keizers.
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Munt keizer Hadrianus Hadrianus, regeerperiode 117-138.
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De vier noordelijke dorpen van 
het Poelgebied worden vestigingen 
van de ambachtsheren Van Schen-
ge, genoemd naar een zijtak van 
de Oosterschelde. De Van Schenges 
in Goes noemen zich voor een kor-
te periode rond 1250 Van der Goes. 
Andere takken van de Van Schenges 
noemen zich soms Van den Poele of 
Uten Poele. Een Floris Uten Poele 
is ambachtsheer in Sinoutskerke en 

Rond het jaar 1000 is koning (te-
vens keizer) Hendrik II hier de 
hoogste heerser. Hij geeft mid-
den-Zeeland (Zeeland Bewesten-
schelde) in 1012 in leen aan de 
graaf van Vlaanderen Boudewijn IV. 
Deze en zijn opvolgers slagen er 
niet in om de lokale machthebbers 
nog onder controle te krijgen. De 
plaatselijke heersers onderstrepen 
hun macht door de bouw van kas-
teelbergen en kerken. Uit sommige 
bergen komen kastelen voort. 

’s-Heer Arendsker-
ke. Takken van de 
familie Van Borse-
le nemen later de 
positie van de Van 
Schenges, en van 
een lokale familie 

Van der Nisse, in. Inmiddels is 
dan de oorlog (ca. 1300) tussen de 
graven van Vlaanderen en Holland 
om Zeeland in het voordeel van 
Holland beslecht. Geleidelijk aan 
ontwikkelt zich vanaf de veertien-
de eeuw een centrale overheid, on-
der opvolgend het Henegouwse, Bei-
erse, Bourgondische en Habsburgse 
huis.

Kasteelberg bij ‘s-Heer Arendskerke.

Nisse uit kroniek Smallegange, 1696.

Imposante stad Goes, detail van een kaart uit 1500.

Kasteelberg Baarsdorp.

Een abt van St. Baafsabdij te Gent, 
14de eeuw.

Kasteelberg bij ‘s-Heer Abtskerke, foto 1970.

Verdwenen kasteel van ‘s-Heer Hendrikskinderen, fantasietekening midden 18de eeuw.

Kasteel Baarsdorp, 1696.

Een schip zoals ook de vikingen gebruikten, Tapijt 
van Bayeux, na 1066.

>>
Wapen van Holland en 
Henegouwen, ca. 1400.

>> >>
Wapen van Beieren, 

Holland en Henegouwen, 
ca. 1400.
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