Een van de voornaamste voorrechten in een heerlijk monopolie was het recht van
water en wind. In combinatie met het maalrecht betekende dit een belangrijke bron
van inkomsten voor de grondheer. Door deze maatregel werd de plaatselijke
bevolking immers verplicht haar graan te malen in een van de heerlijke molens. Om
dit voorrecht optimaal te benutten gingen veel lokale heren over tot de oprichting
van nieuwe molens. Anderen zouden bestaande molens aankopen of gewoonweg in
bezit nemen.

Net als de meeste grootgrondbezitters haalde ook de abdij van Tongerlo grote
winsten uit het molenrecht. Een goederenstaat uit 1780 toont dat de Norbertijnen de
twee windmolens van Essen-Kalmthout in handen hadden[122]. Hoewel ze allebei
werden gebouwd in het begin van de veertiende eeuw, waren het niet de oudste
molens uit de heerlijkheid. Tot in de zestiende eeuw trof men op de Kleine Aa nog
een watermolen aan. Een eerste vermelding daarvan vinden we in een document uit
1164. Aangezien de Witheren pas in het midden van de twaalfde eeuw in het bezit
kwamen van hun goederen in Essen en Kalmthout, is het weinig waarschijnlijk dat
deze watermolen door de abdij zelf werd opgericht[123]. Vermoedelijk bestond die
molen reeds voor de komst van de Norbertijnen en is ze door giften overgegaan in
handen van de abdij. Of de molen aanvankelijk door de kloosterlingen zelf werd
uitgebaat is niet gekend. De eerste gekende pachter verschijnt pas in het begin van
de veertiende eeuw[124]. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden Essen en
Kalmthout zodanig zwaar getroffen dat bijna de volledige bevolking was
uitgemoord of gevlucht. Geen enkel gebouw bleef gespaard. Tal van huizen en
hoeven, waaronder de watermolen, werden nooit meer heropgebouwd.
Bij de bouw van de twee windmolens speelde de abdij wel een belangrijkere rol.
Onmiddellijk na de oprichting werden beide molens in pacht uitgegeven. Het kwam
in die beginperiode zelfs voor dat de verschillende molens aan dezelfde persoon
werden verpacht. Zowel de molen van Essen als die van Kalmthout werden

meermaals getroffen door plundering en brand. Zo werd de molen van Kalmthout
in 1587 platgebrand door soldaten. Ook de molen van Essen bleef niet gespaard,
waardoor de lokale bevolking het lange tijd moest stellen zonder molen[125]. Pas
in 1610 zou men de basis leggen voor de bouw van een nieuwe molen. De nood
was zelfs zo groot dat de inwoners van Kalmthout de abdij het voorstel deden om
zelf een deel van de transportkosten voor hout en andere materialen te dragen.
Indien de prelaat zou overgaan tot de heropbouw, beloofde het dorpsbestuur de
molen en het gebruik ervan vrij te laten van alle dorpslasten en zettingen[126].
Net als voor de hoeven werd de pachttermijn vastgesteld op zes jaar. Ieder half jaar
was de pachter verplicht de helft van zijn pachtprijs af te lossen. Het onderhoud van
de molen viel grotendeels ten laste van de pachter. Enkel in geval van overmacht
had de molenaar het recht de schade aan zijn molen af te schrijven. De vergoeding
voor het malen werd aanvankelijk niet in klinkende munt betaald. Op elke zak
gemalen graan hield de molenaar een bepaalde hoeveelheid meel af. Bovendien
bezat elke molen een lapje grond dat door de pachter kon bewerkt worden om in
het levensonderhoud van zijn gezin te kunnen voorzien. In onderstaande tabel
wordt een vergelijking gemaakt tussen de molens van Essen en Kalmthout wat
betreft grootte en pachtprijs[127]. We merken een verband tussen de oppervlakte
van de bijhorende grond en de pachtprijs. De hoeveelheid land had duidelijk een
belangrijk aandeel in de bepaling van de pachtprijs.

Grootte en pachtprijs van de molens van Essen en Kalmthout (1780)
molengrootte
Essen, 6,5 hectaren
Kalmthout, 3,25 hectaren

- pachtprijs (in gulden)
- 935,00
- 525,00

Zoals elders waren ook deze molens in oorsprong ‘banmolens’ zodat iedereen
verplicht werd hiervan gebruik te maken. Deze verplichting was niet verbonden aan
een persoon, maar wel aan een goed. In feite waren dus enkel de pachters van
abdijgoederen aan deze ban onderworpen. Om haar inkomsten te beschermen heeft
de abdij de oprichting van andere molens steeds tegengehouden. Door het gebrek
aan andere maalgelegenheden liet in principe de hele bevolking haar graan malen
door de abdijmolens[128]. Pas in de loop van de achttiende eeuw zou hierin

verandering komen. De opkomst van de handmolen tastte het monopolie van de
abdijmolens ernstig aan. Een lijst van handmolens uit 1738 toont dat Essen en
Kalmthout samen al 99 handmolens telden (bijlage 6)[129]. Opmerkelijk is wel dat
in deze opsomming slechts weinig hoevepachters voorkomen. Waarschijnlijk
handhaafde de abdij ten opzichte van haar eigen pachters een strengere
maalpolitiek, waardoor het voor hen bijna onmogelijk was zich een handmolen aan
te schaffen. Om haar verlies enigszins te compenseren, legde de abdij de bezitters
van een handmolen een kleine belasting op. De opbrengst van deze taxatie werd
dan gedeeld met de molenaar. Ook hij zag immers zijn inkomsten verminderen
door een teveel aan privé-molens. Dat aantal zou in de volgende decennia nog
toenemen. Bepaalde burgers konden zelf hun inkomen verhogen door tegen lagere
prijzen graan te malen.
Tot het einde van het Ancien Regime bleven de molens het bezit van de abdij. In
1794 legden de Fransen echter een zodanig zware oorlogsbelasting op, dat de abdij
gedwongen werd een deel van haar goederen, waaronder haar twee windmolens
van de hand, te verkopen. De verkoopprijs bedroeg voor de beide molens samen
13.000 gulden[130].
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