
Schenking Jef Turf

Inleiding

Jef (Jozef) Turf (° Mechelen 12 maart 1932) studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Gent en 
werd doctor in de kernfysica. Hij werkte vanaf 1958 bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut 
voor geofysica in Walloniê. Het jaar 1963 bracht een radicale carrièrewending. Reeds lid van de 
Kommunistische Partij van België in 1953 wijdde zich voortaan geheel aan de politiek. Sinds 1963 
zetelt hij in het politiek bureau. Hij werd onder meer voorzitter van de Vlaamse vleugel van de KP 
en politiek directeur van De Rode Vaan. Hij kwam in botsing met de leiding waarna in 1988 zijn 
ontslag volgde. Hij speelde een belangrijke rol bij de oprichting van het “Frans Masereelfonds” en 
het “Vlaams Marxistisch Tijdschrift”. Na zijn ontslag werkte hij onder meer als freelance journalist.

De schenking vond plaats op 28 november 2015. 

zie ook biografisch dossier Politieke Controle Commissie: n° 5941
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