Een nieuwe parel aan Rotterdams museumketting
Toen Minister Brinkman op 19 december 1984 de eerste paal voor de Schouwburg sloeg, maakte hij bekend, dat zijn keuze voor
de vestiging van een Instituut voor Architectuur en Stedebouw op Rotterdam was gevallen. De stichting Architectuurmuseum
(SAM) en de Stichting Wonen, initiatiefnemers van een Architectuurmuseum in de Beurs van Berlage te Amsterdam, toonden
zich zeer teleurgesteld over Brinkmans keuze en staakten hun medewerking aan het project. De derde initiatiefnemer, het
Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (NDB), kon vanwege zijn ambtelijke status moeilijk meer dan slikken.
De toezegging van Brinkman, om diep in de beurs te tasten,
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te helpen. De ‘wereld’ is echter niet alleen gebouwd door

nieuwbouw en het heropende overleg met de ministeries van
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