
Dr.ir. M.F. Th. Bax 

Matheus Franciscus Theodorus Bax werd op 25 juni 
1935 in Eindhoven geboren. 
Na in 1953 het diploma h.b.s.-B te hebben behaald, 
studeerde hij bouwkunde aan de h.t.s. in Tilburg, 
welke studie hij in 1959 na zijn militaire dienst aan 
de TH Delft vervolgde. 
In 1965 behaalde hij het diploma bouwkundig 
ingenieur. 
Van 1965 tot 1970 was prof.ir. M.F.Th. Bax werk
zaam bij de Stichting Architecten Research in 
Eindhoven. 
Sinds 1970 is hij partner in de Architecten BV de 
Jong, van Olphen, Bax in Maarssen. 
Het bureau heeft een eerste prijs gewonnen bij een 
besloten prijsvraag in Maarssenbroek en mede naar 
zijn ontwerp zijn grote aantallen woningen gebouwd 
in Linschoten, Gouda en Leiden en worden woningen 
uitgevoerd in Dordrecht. 
Van de hand van prof. Bax verschenen een aantal 
publikatiesen hij heeft verscheidene voordrachten 
gehouden op het gebied van de woningbouw. 

Op 13 januari 1976 promoveerde ir. M.F. Bax aan de 
Technische Hogeschool Eindhoven tot doctor in de 
technische wetenschappen . 
Het proefschrift van dr.ir. Bax is getiteld 'Meten met 
twee maten, de ontwikkeling nn een maatstelsel als 
kader voor een besluitvormingsproces op het gebied 
van ruimtelijke ordenen'. 
Promotors waren ir. N.J . Habraken, gewoon hoog
leraar architectonisch-stedebouwkundig ontwerpen 
(afdeling der Bouwkunde) en dr. S.L. Kwee, gewoon 
hoogleraar in de algemene wijsbegeerte (onderafdeling 
der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen). 
beiden aan de Technische Hogeschool Eindhoven. 

Zijn benoeming tot gewoon hoogleraar onderwijs in 
het architectonisch ontwerpen geschiedde bij 
Koninklijk besluit nr. 13 van 24 november 1975. 

Mevr.dr.dipl.ing. H. Fassbinder-Hörr 

Helga Fassbinder-Hörr werd op 2 november 1941 in 
Baden-Baden geboren. 
Na het doorlopen van de lagere school en het gymna
sium in Heidelberg studeerde zij kunstgeschiedenis aan 
de Universiteit van Heidelberg en Marburg en vervol
gens architectuur aan de TH Braunschweig. 
Van 1968 tot 1970 studeerde zij architectuur aan de 
Technische Universität in Berlijn, in 1971 politicologie 
aan de Freie Universität aldaar en in december 1974 
promoveerde zij summa cum laude in de economische 
en sociale wetenschappen (Dr.rer.pol.) aan de 
Universiteit van Bremen. 

Inmiddels vervulde zij de functie van wetenschappe
lijk medewerker aan de Technische Universität in 
Berlijn, had zij onderwijsopdrachten aan dezelfde 
universiteit en aan de Gesamthochschule Kassei. 
In 1974 aanvaardde zij de functie van wetenschappe
lijk medewerker in een onderzoeksproject van de 
Arbeitsstelle Arbeiterkammer aan de Universiteit van 
Bremen. 
Dit project betrof de woon- en leefomstandigheden 
in woonwijken. 
Sinds 1975 vervult zij een onderwijsopdracht in de 
stadsvernieuwing aan de TH Eindhoven. 
Prof. Fassbinder hield een groot aantal voordrachten, 
van haar hand verschenen zeer velepublikatiesen 
sedert 1972 is zij uitgeefster en redacteur van het 
vaktijdschrift' ARCH+'. 
Daarnaast is prof. Fassbinder redacteur van de vak
literatuur voor plannen en bouwen van de uitgeverij 
VSA in West-Berlijn. 
Zij heeft in West-Berlijn deelgenomen aan verschillen
de stadsvernieuwingsprojecten vanuit het gezichts
punt van de bewoners. 

Haar benoeming tot gewoon hoogleraar in de stads
vernieuwing geschiedde bij Koninklijk besluit nr. 32 
van 17 maart 1976. 
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