In memoriam Gerrit Brengman
2 april 1944 // 16 augustus 2021

Gerrit Brengman was een monument in de goochelwereld . Hij heeft de laatste jaren heel wat
gezondheidsgevechten overwonnen maar heeft helaas de laatste veldslag uiteindelijk verloren .
Op 15-jarige leeftijd krijgt Gerrit Brengman voor het eerst interesse in de magische wereld . Toch is
het pas eerst na zijn verblijf in Zaïre (1966-1972) waar hij als leraar Engels gestationeerd was , dat hij
degelijk met passie aan de slag gaat .
Professioneel werkzaam in de verkoop- en marketingwereld , vormt het goochelen zijn tweede
natuur en is hij met een komisch parlando nummer op diverse podia terug te vinden . Zijn goede
banden met het Mephisto Huis dat hij niet enkel mee vanuit Amsterdam naar België weet te halen ,
maar waarvoor hij onder het pseudoniem Puck ook fungeert als eindredacteur van de laatste
jaargang van de Magiër , resulteren voor hem in de perfecte presentator tijdens de toen zo populaire
Mephisto-dagen die doorgingen te Kortrijk en Kuurne
Tegelijkertijd is hij voorzitter van de in Knokke gevestigde goochelclub “Interprovinciale Vereniging
der Magie voor de Vlaamse Gewesten”. En is hij naast o.a. Alain Slim en Bob Alan vaste
huisgoochelaar in het Brusselse etablissement “ The Magic Rubens” gelegen kort bij de Grote Markt .
Doorheen de jaren weet Gerrit zich in de nationale en internationale goochelwereld te profileren als
goochelaar , organisator , coach en jurylid . Vanaf 1982 is hij Belgisch afgevaardigde voor het FISM en
maakt hij deel uit van ontelbare goochelwedstrijden over de hele wereld , waaronder 6 continentale ,
8 FISM wereldkampioenschappen , evenals de jaarlijkse Londense Mc Millan wedstrijd waarvoor hij
29 keer in de jury zetelt . Ook voor onze club Mageia was Gerrit ruim 14 jaar voorzitter van de jury op
onze wedstrijden in september tijdens het “Open kampioenschap van Vlaanderen” . Het grootste
discussiepunt was steeds dat wie het hoogst aantal punten heeft op een wedstrijd ook die prijs wel
waard was . Iemand die slechts 60% van de punten behaalde kon volgens Gerrit géén eerste prijs
krijgen of kampioen worden . Daar was hij zeer streng in omdat hij de goochelkunsten wilde
verheven tot een hoog niveau in theaterkunsten .

Voor zijn diensten binnen het FISM wordt hij in 2000 verkozen als “Deputy Secretary General” en
later werd hij “Vice-President” . Het levert hem ook internationale erkenning op , zoals o.a. :
-

Ere-lid van de CBI
Ere-lid Club Magico Italiano
Ere-lid van de Belgische Magische Federatie BMF
Life Time Archievement Award 2011 te Blackpool
Murray Award of Merit 2012
In 2015 huldigt Magic Victoria hem omwille van zijn internationale bijdrage , erkentelijkheid ,
waardering en inzet aan de goochelkunsten .
Maar zijn zware ziekte die hij keer op keer weet te verslaan blijft als een zwaard van Damocles
boven zijn hoofd zweven . Ondanks deze strijd blijft hij tot aan zijn dood de nationale en
internationale goochelwereld vol interesse opvolgen . Gerrit vernam dat hij kanker had bij zijn
terugkeer van ASM en IBM congres in Louisville in juli 2008 .Tot het einde toe bleef hij actief
in de wereld van de magie . Zijn persoonlijke en goede vriend Domenico Dante stond hij bij
met zijn gekende en gewaardeerde efficiëntie en objectiviteit .
Bij BMF en Mageia werkte hij mee aan de statuten van de clubs en bij het opstellen van het
wedstrijdreglement . Wij hebben altijd kunnen genieten van zijn volledige steun en gedegen
advies .

De leegte die hij achterlaat en de goochelcongressen zullen nooit meer hetzelfde zijn zonder Gerrit
Brengman .
Mageia betuigde hun innige deelneming op de dag van zijn begrafenis te Merchtem op 21 augustus
2021 aan zijn vrouw Lut en zijn dochter Malaika .
Hij was 77 jaar .

