
Tj
ee

rd
 de

 Jo
ng

-p
rij

s

Onderzoeksprijs Dierhouderij 
en Economie

De Stichting Gebroeders de Jong’s Leen (Gebrs. de Jong’s 

Leen, zie onder) bestaat in 2011 90 jaar. Gebrs. de 

Jong’s Leen is een fonds, dat pensies (beurzen) verstrekt 

aan studerenden, afstammend van het echtpaar Herre 

Rinia en Reinskje van der Sluis, dat in de XVIII eeuw 

een boerderij onder Cornwerd, Fryslan bewoonde. In het 

kader van haar 90-jarig jubileum heeft Gebrs. de Jong’s 

Leen de Tjeerd de Jong-prijs in het leven geroepen. Deze 

prijs zal  vanaf 2011 tot 2021 in samenwerking met de 

Universiteit Wageningen ter beschikking worden gesteld. 

Voor deze onderzoeksprijs worden maximaal drie studen-

ten genomineerd van de opleiding Dierwetenschappen 

aan de Universiteit van Wageningen die in de afrondende 

fase van hun studie deelnemen aan het vak Research 

Mastercluster. In het kader van dat vak schrijven zij een 

voorstel voor een eigen onderzoeksproject. De geno-

mineerden dingen met hun onderzoeksproject en hun 

voorstel tot uitvoering van het project mee naar de prijs. 

De winnaar ontvangt een geldbedrag. Alle genomineerden 

ontvangen een aandenken. 

De jury bestaat uit twee wetenschappelijke leden en een 

afvaardiging van het bestuur van Gebrs. De Jong’s Leen. 

De twee wetenschappelijke juryleden zijn:

 - Algemeen directeur Animal Science Group

- Dean Wageningen Graduate School

De prijs zal worden uitgereikt op 4 november 2011 te 

Wageningen. De Universiteit van Wageningen zal publici-

tair aandacht besteden aan de prijs.

De prijs

De prijs betreft een onderzoeksprijs op het gebied van 

Dierhouderij en Economie en is een aanmoediging voor 

excellente studenten Master of Science voor het uitvoe-

ren en verdiepen van bijzonder onderzoek of idee, bijv. 

door een studiereis.

De prijswinnaar ontvangt een geldbedrag van € 2.000, 

dat besteed moet worden in het kader van het winnende 

onderzoeksproject. Daarnaast ontvangen de drie genomi-

neerden ieder een aandenken in de vorm van een beker 

van Makkumer Aardewerk, geproduceerd door de Konink-

lijke Aardewerkfabriek Tichelaar te Makkum, Fryslan. 

Het bestuur heeft tijdens een bezoek aan de fabriek te 

Makkum, Fryslan uit een breed assortiment gekozen voor 

een aandenken in de vorm van een beker. De beker kreeg 

binnen het bestuur al snel de naam ‘koebeker’ hoewel de 

afbeelding op de beker een zeer jonge koe, of beter, een 

kalf te zien geeft. 

Tjeerd de Jong
De koebeker die de genomineerden 

van de Tjeerd de Jongprijs als 
aandenken ontvangen.

De koebeker di e de genomi neerden 
van de Tjeerd de Jongprijs als 

aandenken ontvangen.



Iets over Gebrs. 
De Jong’s Leen

Oprichting en activiteiten

Gebrs. De Jong’s Leen is opgericht in 1921 door Tjeerd 

Sytzes de Jong (1839-1921) en beheert de nalatenschap 

van de gebroeders De Jong. Tjeerd woonde samen met 

zijn broer op een veebedrijf en waren beiden ongehuwd 

en kinderloos. Zij hebben hun nalatenschap bestaande 

uit een bescheiden kapitaal en de opbrengst van hun 

veehouderij te Westermeer, Fryslan ter beschikking 

gesteld voor de educatie van hun neven en nichten, 

resp. de nazaten van hun grootouders Herre Tjeerds 

Rinia (1754-1819) en Reinskje Sybrands van der Sluis 

(1763-1827) te Cornwerd. De Stichting houdt het 

nageslacht (parenteel) van dit echtpaar bij in een register 

van leengerechtigden om zo de nazaten in staat te stellen 

gebruik te maken van de mogelijkheid tot solliciteren 

naar een pensie.

Het stichtingsbestuur wordt thans gevormd door:

Gebrs. De Jong’s Leen keert geldbedragen uit, de pen-

sies, aan afstammelingen van genoemd echtpaar, die een 

opleiding volgen, een proefschrift schrijven of anderszins 

een opleidingsprestatie leveren. Daarnaast stelt het 

bestuur  sinds 2011, ook buiten de kring van afstam-

melingen, jaarlijks een prijs ter beschikking aan een 

veelbelovende student, die de opleiding dierhouderij en 

economie volgt aan de Universiteit Wageningen. De prijs 

draagt de naam van de stichter van het fonds (Leen), 

Tjeerd de Jong, die veehouder was te Westermeer. 

Oproep sollicitatie 
Tjeerd de Jongprijs 

Studenten van de opleiding Dierwetenschappen aan de 

Universiteit van Wageningen die in de afrondende fase 

van hun studie deelnemen aan het vak Research Master-

cluster worden van harte uitgenodigd mee te dingen naar 

deze prijs. 


