Paul Van de Meerssche
– een weg –
Paul Van de Meerssche, gehuwd met Hilde
Van Wonterghem, psychologe en keramiste.
Drie kinderen: An (†), Geert en Jan.
Teken- en schilderopleiding in het atelier van
zijn vader. Humaniora te Gent; universitaire
studies te Leuven (doct. rechten, lic. geschied.,
doct. pol. en soc.) en in de U.S.A. (Research
fellow-ACLS).
Doceerde vanaf 1964 te Antwerpen(UFSIA) en vanaf 1965 aan de KU-Leuven
(Politieke instellingen en beleid van Westeuropese landen, Europese integratie
problemen en internationale politiek 19de en 20de eeuw).
Studieverblijven aan Europese universiteiten en aan het Europa College (1958),
Congo 1959-1960 en verder onderzoeksverblijven in de U.S.A., in Brazilië en
Chili; vanaf 1974 vooral in Japan en in China. Verschillende publicaties, recent nog
‘Internationale Politiek 1815 - 2005 (2 delen), 2006, uitgeverij Acco te Leuven.
Vanaf de aanvang van zijn universitaire studies tot op heden bleef Paul Van de
Meerssche aan het werk in zijn schilderatelier. Schilderen was en blijft voor hem een
levensnoodzaak. Sporadisch exposeerde hij zijn werk te Leuven en te Brussel, ook
al zijn er schilderijen van hem in Amerikaans en Chinees bezit. De schilderijen, die
momenteel in de galerij Hannah getoond worden, werden geselecteerd in functie
van het thema ‘Stilte’. Deze werken vormen echter slechts één aspect van het meestal
onbekende, maar omvangrijke en gediversifieerde werk van Paul Van de Meerssche.
De in galerij ‘Hannah’ geëxposeerde werken zijn uiteraard niet bedoeld als de absolute
vormgeving van hetgeen onder ‘Stilte’ zou kunnen begrepen worden. Het werk van
Paul Van de Meerssche exploreert echter wel een lyrisch abstraherende weg die leidt
tot een meer intense waarneming van het wezenlijke. Een picturale weg, die vanuit
een globaal gevoel van zich één voelen met de realiteit, kan leiden tot meer innerlijk
evenwicht en aldus de stilte nabij komt.
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