Aegidius Columnius =
Aegidius van Rome
ca 1247-1316 c
invloedrijk denker, ook op politiek
gebied. Generaal van de Orde,
grondlegger van het Augustinisme
De in Rome geboren Aegidius studeert in opdracht van zijn Orde aan de Universiteit van
Parijs. Hij begint als begaafde leerling van de dominicaan Thomas van Aquino en wordt de
eerste Augustijn die zelf doceert aan de beroemde Sorbonne. In 1287 wordt naar hem
verwezen als 'doctor fundatissimus' (1287), wat genoeg zegt over zijn status.
Hij is een zeer productief schrijver en laat een zeer groot oeuvre na. Tot zijn vroege
werken behoren de commentaren op werken van Thomas van Aquino, Aristoteles, Avicenna
en Averroës, Anselmus. Daarna verdiept hij zich meer en meer in Augustinus’ werken
waarmee hij de theologische oriëntatie van zijn eigen orde in de volgende decennia
beïnvloedt. Binnen de Orde worden zijn doctrines tot verplichte stof verklaard, zowel de
reeds geschreven als de nog te schrijven werken. Bekende leerlingen van hem zijn de
Augustijnen Jacobus van Viterbo (1307), Augustinus Triumphus van Ancona (1328), Prosper
van Reggio (1333), Henry van Frimar (1364), Thomas van Straatsburg (1357), Bartholomeus
van Urbino (1350).
Zijn bekendste werk De regimine principum is opgedragen aan zijn protegé, de zoon van
Philips III, de latere Philips de Schone van Frankrijk. Hierin benadrukt hij dat een koning
moet handelen vanuit rechtvaardigheid. Het werk is verdeeld in drie boeken, onder invloed
van Aristoteles’ schema ethica-oeconomica-politica. Het eerste behandelt het gedrag van de
koning; de aard van zijn ware geluk, de verwerving van deugden en de beheersing van
ondeugden. Het tweede gaat over het gezinsleven en de relaties met vrouw, kinderen en
knechten. Het derde boek beschouwt de Staat, zijn oorsprong, en de juiste wijze van
regeren in tijden van oorlog en vrede. Het manuscript wordt vaak gekopieerd en al snel
gedrukt, in 1473. Het wordt in vele talen vertaald en tot in de 17de eeuw
becommentarieerd. In de editie van Roma 1607 staat ook een biografie van Aegidius.
Ook bekend zijn De renuntiatione en De ecclesiastica potestate, werken waarin hij het
primaatschap van de paus tegenover de koning verdedigt.
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