
‘Dear Arnold,
I’m delighted to be able to tell you that 
at yesterday ’s BAMS Council meeting 
it was decided to present the British 
Art Medal Society ’s Marsh Award for 
the Encouragement of Medallic Art 
to you.  The Marsh Award is awarded 
annually to individuals and organi-
sations who are considered to have 
made a significant contribution to the 
understanding, appreciation and en-
couragement of the art of the med-
al.  The Award consists of a framed 
citation and a cash award of £1,000 
donated by the Marsh Christian Trust.

The decision to award the 2015 Marsh 
Award to you was taken in recogni-
tion of your longstanding record as 
a promoter of the art medal through 
your writing and many photographic 
reports and because of the generous 
support you have given the British Art 
Medal Society in order that it might 
fulfil its objectives of developing and 
maintaining the art of the medal in 
the United Kingdom and elsewhere.  
All best wishes – and congratulations! 

Philip Attwood, President, BAMS c/o 
The British Museum’.  

De uitreiking van de Marsch Award 
vond op 12 mei 2015 plaats in de Luc 
Baroni Gallery, gesitueerd in een Lon-
dense wijk met vele kunsthandelaren 
en galerieën. Voorafgaande aan de 
uitreiking werd, samen met zijn vrouw 
Carla Klein, een rijtoer door Londen ge-
maakt en een bezoek gebracht aan 
het British Museum. Na een korte toe-
spraak - met lovende woorden door 
Philip Attwood (president BAMS c/o 
The British Museum) – ontving Arnold 
Nieuwendam uit handen van Roderick 
Bugg de Marsh Award.

Achter Arnold Nieuwendam (met 
Award) staan Jean-Luc Baroni en zijn 
vrouw, eigenaren van de kunsthandel. 
Links van hem Roderick Bugg.

Nieuwendam schreef ruim 265 artike-
len, publiceerde 9 catalogi en orga-
niseerde enkele tentoonstellingen over 
penningkunst. Behalve voor de MUNT-
koerier schreef hij ook artikelen voor 
The Medal. Daarnaast vervaardigde 
hij tientallen studiemappen en onder-

houdt als vrijwilliger de website www.
penningkunst.startpagina.nl, waar be-
langstellenden alles over penningkust 
kunnen vinden. Mensen die hem ken-
nen weten dat hij altijd klaar staat om te 
helpen. Als fotograaf is de kunstenaar 
zeer actief op vergaderingen. Al die 
verslagen kon u lezen in de MUNTkoerier. 

De redactie is trots op onze medewer-
ker en feliciteert hem met deze eervol-
le Marsh Award.
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Personalia

The Marsh Award 2015 voor Arnold Nieuwendam
Onze auteur Arnold Nieuwendam werd in het voorjaar verrast met de mededeling dat hem de The 
Marsh Award 2015 voor penningkunst is toegekend. Hij ontving het volgende schrijven vanuit het British 
Museum te Londen:


