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Britse onderscheiding voor Arnold 
Nieuwendam

De British Art Medal Society (bams) 
heeft een onderscheiding toegekend aan 
Arnold Nieuwendam. De ‘Marsh Award 
for the Encouragement of Medallic Art’, 
wordt op 12 mei in Londen aan hem 
uitgereikt. Hij ontvangt dan een inge-
lijst diploma en een geldbedrag van 
duizend pond. In een toelichting meldt 
Philip Attwood, voorzitter van de bams, 
dat Arnold Nieuwendam wordt geëerd 
voor zijn jarenlange activiteiten om de 
penningkunst te promoten via zijn 
publicaties en talrijke fotoreportages. 
Hij heeft zich sterk ingespannen om de 
doelstellingen van de bams te verwezen-
lijken: bevordering en ontwikkeling van 
penningkunst in het Verenigd Konink-
rijk en elders.

Veel lezers van De Beeldenaar zullen 
de laureaat persoonlijk kennen, want hij 
was in de loop van de jaren vaak aanwezig 
op bijeenkomsten van het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Munt- 
en Penning kunde en van de Vereniging 
voor Penningkunst (vpk). Als schrijver is 
hij sinds 1993 actief. In dat jaar publi-
ceerde hij een catalogus met penningen 

van Carla Klein. In latere jaren stelde hij 
nog diverse andere catalogi samen en 
organiseerde hij verschillende exposities. 
En vanaf 1994 publiceerde hij meer dan 
honderd tijdschriftartikelen. De over-
grote meerderheid verscheen in de 
Muntkoerier. Een aantal hiervan werd 
overgenomen of vertaald in Belgische, 
Duitse, Italiaanse en Engelse tijdschriften. 
Het halfjaarlijkse blad The Medal (tijd-
schrift van de bams en van de internati-
onale vereniging fidem) publiceerde bij-
voorbeeld elf artikelen van zijn hand. Al 
die publicaties zijn ruim geïllustreerd 
met foto’s. Arnold Nieuwendam foto-
grafeerde niet alleen penningen, maar 
maakte ook reportages van (internatio-
nale) conferenties en andere bijeenkom-
sten. Verder is hij op internet al jaren-
lang actief als webmaster van de 
Penningkunst-Startpagina. 
onderscheidingen voor zijn inspanningen 
ontving hij al eerder. In 2004 kreeg hij 
de erepenning van de Belgische vereni-
ging Promotie van de Medaille. In 2005 
kende de redactie van de Muntkoerier 
hem de gouden erepenning van dat blad 
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toe. En in 2006 kreeg Arnold Nieuwendam 
de penning van verdienste van de vpk.

Wie over kunst schrijft, kan drie stadia 
doorlopen: signaleren, documenteren en 
interpreteren. Aan interpretaties waagt 
Arnold Nieuwendam zich zelden in zijn 
publicaties. Bij voorkeur houdt hij het 
bij signaleren en documenteren. Het 
mooie van zijn werk vind ik, dat hij zich 
niet beperkt tot de erkende grootmees-
ters of tot kunstenaars uit één land. Hij 
haalt vaak kunstenaars naar voren, die 
voor de meeste lezers van zijn artikelen 
op dat moment nog onbekenden zijn. 

In Nederland hebben enkele kunste-
naars hem kwalijk genomen, dat hij naar 
verhouding veel aandacht heeft gegeven 
aan het werk van zijn eigen vrouw: 
Carla Klein. Wie echter alle publicaties 
van Arnold Nieuwendam achter elkaar 
leest, zal zich vooral verbazen over het 
enorm grote aantal kunstenaars dat door 
hem is gesignaleerd en gedocumen-
teerd. Maar het is waar: soms laat hij 
doorschemeren dat hij de penningen 
van zijn echtgenote boven alles stelt.

Arnold Nieuwendam (geboren in 
1946) is zelf in 1979 door Carla Klein 
op de penning gezet. op de voorzijde 
staat hij afgebeeld in een houding die 
past in de renaissance-traditie. Die 
voorzijde toont verwantschap aan het 

portret dat Pisanello in 1444 van 
Leonello d’Este maakte. Links en rechts 
zette Carla Klein de beide voornamen 
in strakke letters: Arnold Kenneth. Zijn 
achternaam hoefde op deze penning 
voor intimi niet te worden vermeld (ook 
bij vorstelijke personen blijft de achter-
naam vaak achterwege). Waarom zien 
we op veel renaissancepenningen niet 
alleen iemands kop, maar ook een 
gedeelte van diens bovenlijf? Door een 
deel van de kleding af te beelden, komt 
de sociale status van de afgebeelde per-
soon sterker naar voren. Arnold draagt 
op de voorzijde van deze penning een 
kiel om aan te geven dat hij kunstschilder 
is. De keerzijde laat een andere kant van 
hem zien. Hier zit hij, ten voeten uit 
afgebeeld, gitaar te spelen. Het portret 
op de keerzijde oogt informeler. De 
twee kanten van Arnolds persoonlijk-
heid, en van de penning zelf, worden 
mooi met elkaar verbonden door het 
omschrift: schilderend leven is musi-
ceren.

De schilder en gitarist uit 1979 ont-
wikkelde zich verder. Wie nu een pen-
ning van hem maakt, heeft aan twee 
kanten niet genoeg. Schilder, gitarist, 
schrijver, fotograaf, organisator, web-
master, knooppunt in internationale 
netwerken: ga daar maar aan staan.  


