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Piet Cijsouw komt uit een familie van weg- en waterbouwers en is, in afwijking van de familietraditie, 
geen techniek gaan studeren maar een zuivere wetenschap: wiskunde, en daarbinnen getaltheorie. 
Naast wiskunde heeft in zijn gehele leven muziek en sterrenkunde een rol gespeeld, maar ook 
techniek in het algemeen heeft aandacht gekregen. Verder is onderwijs de rode draad in zijn 
activiteiten geweest. 
 
Na de studie wiskunde met bijvak sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam kreeg Piet een 
aanstelling als wetenschappelijk medewerker aldaar. Het voornaamste bestanddeel van zijn taak was 
onderwijs aan niet-wiskunde studenten. In de periode 1970–1972 kwam er wat tijd beschikbaar voor 
het doen van wetenschappelijk onderzoek, resulterend in de promotie (met als gastpromotor de 
toenmalig lector dr. R. Tijdeman uit Leiden) op een onderwerp uit transcendentieonderzoek. Na een 
verblijf aan een summer school op dit gebied in Ann Arbor, USA, volgde per 1 juni 1974 de 
aanstelling aan de TU/e. 
 
Daar was het werk volgens plan weer grotendeels onderwijsgericht. Wel kwam een steeds 
toenemende component voor organisatorische zaken, resulterende o.a. in het bekleden van het 
decanaat van de faculteit Wiskunde en Informatica (1985-1988). Buiten de faculteit is Piet actief 
geweest in relatie met het middelbaar onderwijs in de wiskunde, met de lerarenopleiding en met 
voorlichting en introductie. Na het decanaat ging de aandacht naar een combinatie van 
onderwijsorganisatie en het bedrijfsleven; zo werd Piet directeur van het IWDE (Instituut Wiskundige 
Dienstverlening Eindhoven) (1991-1996) en leider van de ontwerpersopleiding “Wiskunde voor de 
Industrie” (1987-1997) met bijbehorende werkzaamheden in het onderwijscircuit van de Europese 
interuniversitaire organisatie ECMI.  
 
In de loop van 1997 werd Piet gevraagd, mede onder invloed van de reorganisatie die de faculteit 
onderging, om het onderwijs aan afgestudeerden van de TU/e meer op de kaart te zetten. Dit 
gebeurde door de oprichting van EUFORCE, de BV van de TU/e voor het verzorgen van post-hoger 
onderwijs op commerciële basis. Piet werd daar vanaf begin 1998 tot 1 juli 2003 voltijds 
gedetacheerd; eerst om de algehele leiding te geven, later toen de organisatie groter werd voor de 
leiding op inhoudelijk gebied. EUFORCE werd later omgedoopt tot TU/e-Postgraduate School en na 
een fusie met de Tilburgse zuster Tias tot Tias Business School Eindhoven.  
Na zijn vervroegde emeritaat per 1 juli 2003 volgde tot 1 september 2006 een deeltijdse aanstelling 
bij deze organisatie. Voor Piet was pas daarna de relatie met de TU/e afgesloten, reden waarom niet 
eerder dan begin 2007 het afscheidscollege plaats vond (voorafgegaan door een concert dat Piet 
aanbood aan de TU/e-gemeenschap en zijn gasten). 
 
In de zomer van 2007 verhuisde Piet naar het mooie Schoorl. Daar wordt nu veel muziek gemaakt 
(vooral samenspel) en daar is een vernieuwde impuls ontstaan in de beoefening van (theoretische 
aspecten van) de sterrenkunde. Verder krijgt, zoals je van een Cijsouw mag verwachten, het 
technische kant van het eigen huis de nodige aandacht. 


