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Dr.ir.P.M.E.M. van der Grinten 

Dr.ir.P.M.E.M. van der Grinten werd op 12 december 1933 te Asten gebo
ren. Na aan het Canisiuscollege in Nijmegen het diploma gymnasium B te 
hebben behaald studeerde hij elektrotechniek aan de T.H.Delft, waar hij 
in 1957 het ingenieursexamen aflegde. 
In 1962 promoveerde hij aan de Technische Hogeschool Eindhoven tot doctor 
in de technische wetenschappen op een proefschrift getiteld: 'Stochas
tische processen in de meet- en regeltechniek'. Zijn promotor was prof. 
ir.O. Rademaker. 
Van 1957 tot 1959 was prof. Van der Grinten als marine officier werk
zaam op het Laboratorium Elektronische Ontwikkelingen van de Krijgsmacht 
te Oegstgeest. Sedert 1959 is hij in dienst van het Centraal Laboratorium 
van Staatsmijnen/DSM, waar hij thans chef is van de afdeling Wiskunde en 
Procesbesturing. 
Van 1964 tot 1966 vervulde hij een onderwijsopdracht in de Procesdynami
ca en Regeling aan de T.H.Delft. In 1966 is hij benoemd als Chargé de 
Cours voor het vak 'Automatique P~trochimie' aan de Université Libre in 
Brussel. En later tevens aan het Postuniversitair Centrum te Hasselt. 
Vanaf 1968 is hij buitengewoon hoogleraar in de Systeem- en Regeltech
niek aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
In 1970 werd hem de Leerstoel vaneauteren toegekend door de Katholieke 
Universiteit te Leuven. 
Prof. Van der Grinten is lid van de Editorial Board van 'Automatica', 
officieel orgaan van de IFAC (International Faderation of Automatic Con
trol), Nederlands redactielid van de Revue A, Belgisch-Nederlands tijd
schrift voor regeltechniek, voorzitter van de werkgroep 'Computer Control' 
vanhet K.I.v.I. en lid van diverse internationale organisaties en commis
sies. 
Van zijn hand verscheen een groot aantal publikaties op het gebied van 
de systeem en regeltheorie, de toepassingen daarvan in de procesindus
trie en in de problematiek van wereldmodellen. 

Dr.ir.P.M.E.M. van der Grinten werd bij Koninklijk besluit nr. 32 van 
6 april 1972 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in het meten en rege
len. 
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