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Een nieuwe kwadratuur van de cirkel 
De keuze voor de kubus in de uitvoering van More Cube is niet toevallig. De kubus 
is de vorm van de mensheid, emanatie van haar intellect en kunnen, van 
mathematica en logica.  In architectuur, bouwen, ontwerp, compositie en kunst 
speelt orthogonaal een hoofdrol.  Het is een vorm vreemd aan de natuur:  slechts 
enkele kristallen - zout, pyriet, fluoriet - emaneren de kubus in de dode natuur.   

De cirkel en bolrond zijn basisvormen in de kosmos.  Natuurwetten scheppen 
zon en planeten, ‘black holes’: perfecte ballen.  Ook in levende natuur zijn bolrond, 
elliptisch & cilindrisch; in rechte, kromme of spiralende geometrie; in lineaire of 
vertakte varianten; de dominante vormenwereld.  Ook op celniveau, in gist & 
wieren bvb.  Het is pas op moleculaire schaal dat het leven haar diepere, haast 
mathematisch geometrie toont in virussen, bacteriophagen, kristallen van eiwitten.   

Sinds de oudheid heeft de mens gepoogd de brug te slaan tussen cirkel en 
vierkant.  Beide mathematisch verbinden binnen de limieten van passer en lineaal. 
Dat is nooit gelukt.  In 1882 toonde Ferdinand von Lindeman mathematisch de 
onoplosbaarheid van de kwadratuur van de cirkel aan.    Het transcendent getal pi 
is noodzakelijk voor het berekenen van cirkeloppervlakken & bolvolumes en heeft 
niets met orthogonale vormen.  

De kwadratuur van de cirkel is door de eeuwen heen vaak als metafoor 
opgevoerd voor onoplosbare problemen en ook vandaag is deze metafoor op haar 
plaats.  De zon staat voor pi - het onontbeerlijk, ongrijpbaar getal - hier drijvende 
kracht voor leven op aarde, heen & weer pendelend tussen climax & extinctie.  

Vandaag kristalliseert deze metafoor zich als volgt: “Kan de mensheid op de weg 
naar haar climax haar eigen totale collaps voorkomen of uitstellen?” Is dit vraagstuk 
oplosbaar of onoplosbaar? Beleven we vandaag slaapwandelend de prelude van 
het einde van het antropoceen, de era waarin de mens de dominante factor van 
verandering op aarde is?  Maakt de mensheid straks plaats voor een nieuwe era? 
Kunnen we met al ons vernuft (kubus) op een duurzame wijze de hand reiken aan 
bolrond, ander leven op aarde omarmen en in evenwicht, met slechts een 
bescheiden, haalbare impact op aarde, symbiotisch de kwadratuur realiseren?  
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More Cube 

Twaalf houten balken en vierentwintig schroeven vormen de 
ribben van een kubus. Het is een eenvoudige structuur waarvan 
de elementen zichzelf ondersteunen in de Rietveld sluiting: een 
pareltje van vereenvoudiging en hier, een knipoog naar duurzaam.   

More Cube is een creatie die structuur brengt in de open ruimte.  
Het brengt de ICE-Cube - het kloppend hart voor duurzaam 
ondernemerschap naar het hart van de agora van Campus Geel.  
Het is een afgelijnde ruimte waarin het resultaat van duurzaam 
ondernemerschap van studenten zal worden getoond.  Waarin en 
waar omheen de discussie plaatsvindt, waar de geesten rijpen, 
waar opnieuw & opnieuw in samenwerking aan de weg naar de 
circulaire samenleving en economie wordt getimmerd. 

In alle eenvoud toont More Cube waar het heen moet. Op weg 
naar het symbioceen, de nieuwe era waarin de mensheid - elk 
van ons - in bescheidenheid moeten terugplooien.  Met kennis 
van zaken, met technologie reeds lang aan de vingertoppen, maar 
waar een ‘for-profit’ economie vaker van wegkijkt dan omarmt.   

‘Time is up’, de tijd dringt. Het kan niet anders, het moet. 

Too-Gather | Bewust sorteren 

Ook al is Vlaanderen wereldwijd bij de koplopers wat sorteren 
en recycleren betreft, toch blijft er een sterke behoefte om die 
gewoonte bij iedereen sterk in het hoofd te verankeren.  We 
moeten maar om ons heen kijken in stad of natuur om het 
waarom van Too-Gather te begrijpen.   

Een eerste campus-project dat More Cube zal bevolken is Too-
Gather, een sorteermachine voor papier-, blik- & plastiekafval.  
Een machine ontworpen door Thomas More ICE-Honours dat 
zich specifiek richt op het onderwijs: de plek bij uitstek waar 
transitie efficient kan gaan wortelen in jonge hoofden. 

Too-Gather mag zich fier spiegelen aan vergelijkbare 
voorbeelden uit de industrie.  ‘Characterize-to-Sort’ van VITO mikt 
op grote volumes complexe afvalstromen en ontwikkelt daarvoor 
‘high-end’ artificiële intelligentie.  Alhoewel erg nuttig, product en 
proces blijven erg onzichtbaar voor de mens in de straat.   

Laat dat precies het verschil maken: kies je als startend sociaal 
ondernemer voor duurzaam, winst, impact, of transitie en hoe 
balanceer je die in verhouding tot je groei, je aspiraties? 



Rond 
in al haar vormen
bol, eliptisch, cilinder,
krom: moeder natuur

Kubus 
vorm van intellect
menselijk vernuft ontkent
grenzen aan waanzin

Dictatuur 
blinde gulzigheid
woest onderling, in natuur
tot aan de afgrond

Kwadratuur 
bolrond & kubus
wiskundig onverenigd:
metafoor vandaag?

Symbioceen 
synchroon met natuur
geef & neem, nooit te veel,
in bescheidenheid

geen kwade droom, een opdracht
hier & nu, voor impact gaan



Tray | Cheval | Rond 

In afwachting van de komst van Too-Gather worden in More Cube twee papur 
werken getoond.  Cheval, een groot duurzaam doek & Tray, een bescheiden 
utilitair object, beide uit microbieel cellulose.  Samen, hier op de campus, 
vormen ze een tweede brug tussen ICE-Cube en More Cube; ook tussen 
Thomas More & papur.org.   

Cheval (Armando Bergallo - 2020), dat de toegang tot de ICE-Cube siert toont 
het resultaat van opschaling van papur in 2 x 4 m2 bioreactoren.  Het is een 
semi-transparant en levend doek dat met de tijd evolueert naar een donkerder 
‘patin’, waardoor het met de jaren een ander karakter krijgt.   

Tray (Johan Geysen - 2018)  is scoby van enkele maanden oud, gedroogd op 
een glazen vorm.  De ‘waterzijde’ naar het glas, de ‘droge’ zijde aan de lucht.  
Beide zijden ontwikkelden een eigen textuur: glad en semi-transparant aan de 
glazen zijde (onderaan), viltig op de ‘lucht’ zijde (bovenaan).  

Rond (Johan Geysen - 2022) vijfslag haiku & renga 

Meer weten | Contacten 

Too-Gather.be | Gillian Heyns | r0450988@student.thomasmore.be  

ICE-Cube | Lucie Somers | lucie.somers@thomasmore.be  

papur.org | Johan Geysen | jgeysen123@gmail.com | +32 478 97 57 72 
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