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STICHTING UITGEVERIJ EN BOEKHANDEL "PEGASUS".

S a m e n v a t t i n

De CPN-boekhandel en uitgeverij Pegasus breidt zijn zaken nog

steeds uit. Ook het "filiaal" "De Tjalk" blijft, ondanks een dollar-

transactieverbod van de Amerikaanse regering, Amerikaanse vaktijd-

schriften leveren aan China.

De levering van in Rusland gedrukte lectuur in de Nederlandse

taal zal worden versneld.

Min of meer verouderde,in Moskou aanwezige voorraden boeken in

de Nederlandse taal zullen waarschijnlijk gratis aan Pegasus worden

geleverd. Een gedeelte daarvan zal wellicht naar België worden uitge-

voerd.
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STICHTING UITGEVERIJ EN BOEKHANDEL "PEGASUS".

Sinds 1959 is de CPN-boekhandel en uitgeverij Pegasus te Amster-

dam er in geslaagd de omvang van zijn zaken verder uit te breiden.

Voor een belangrijk gedeelte is dit te danken aan de voortgezette le-

vering van Amerikaanse vaktijdschriften aan de Sowjet-Unie en de Volks-

republiek China, die ondanks belemmerende maatregelen van Amerikaanse

zijde in volle omvang kon worden gehandhaafd. Reeds eerder had de

Amerikaanse regering in verband met deze leveranties voor Pegasus en

later voor diens "filiaal": Handelsonderneming "De Tjalk" (Keizers-

gracht 5» Amsterdam) een dollartransactieverbod afgekondigd, voorna-

melijk op grond van het feit dat de baten van Pegasus c. a. uiteinde-

lijk aan de CPN ten goede komen. De aard van het geleverde materiaal,

dat "unclassified information" bevat, is daarbij niet in het geding

geweest.

De leveranties van het Amerikaanse materiaal worden in den regel

verzorgd door De Tjalk, die alleen exportzaken doet. Naar verluidt

zou de omzet van dit Pegasus-'ïiliaal" in 1959 ongeveer ƒ 700.000.-

hebben bedragen. Hierin zijn niet begrepen de exportorders, die Pega-

sus zelf verzorgt.

"Blanket Order" uit China.

Een nieuwe ontwikkeling werd ingeleid toen de Chinezen op 1 maart

1960 bij Pegasus voor de levering van bepaalde boeken - naar zij ver-

klaarden om practische redenen - een zgn. "Blanket Order" plaatsten.

Deze hield in dat Pegasus twee exemplaren van alle in de loop van 1960

in Nederland op een tiental gebieden van wetenschap verschijnende

boeken mocht leveren. Aangezien hierbij vertalingen en klassieke wer-

ken nadrukkelijk werden uitgesloten, is het niet onmogelijk dat ook

in andere landen gevestigde communistische boekhandels dergelijke

"Blanket Orders" hebben ontvangen. De boeken die in het kader hiervan

worden geleverd moeten naar een speciaal adres worden verzonden, t-.-w.

Mister A. A. WANG, P.O. Box 616, Peking.

Deze nogal ruim gestelde order heeft in juni 1960 een beper-

king ondergaan, toen de opdrachtgever, de Chinese staatsboekhandel
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"Guozi Shudian" (= Internationale Boekhandel) te Peking verzocht de

verzending van boeken in de Nederlandse taal onmiddellijk te stoppen

en de toezending van de in Nederland uitkomende boeken in het Frans,

Duits en Engels (geen vertalingen) tot één exemplaar in plaats van

twee beperkte.

"Mezhdunarodnaja Kniga", Moskou.

De relatie van Pegasus met de Staatsboekhandel "Mezhdunarodnaja

Kniga" (- Internationale Boek) te Moskou is in de loop van 1960 merk-

baar verbeterd. Door tussenkomst van deze staatsboekhandel is van de

"Uitgeverij voor literatuur in vreemde talen" te Moskou, waarmede Pe-

gasus niet rechtstreeks in relatie staat, de toezegging verkregen dat

voortaan ook met het uitvoeren van de betrekkelijk kleine Pegasus-

orders tot het drukken in de Sowjet-Unie van lectuur in de Nederland-

se taal de nodige spoed zal worden betracht. In het verleden bezorg-

den de lange levertijden Pegasus vele moeilijkheden.

Op verzoek van Mezh. Kniga heeft Pegasus suggesties gedaan om de

verouderde nog in de Sowjet-Unie in voorraad zijnde Nederlandse lec-

tuur alsnog te plaatsen. Pegasus kan deze lectuur voor zover bekend

gratis krijgen. Men denkt over prijsverlaging van deze boeken en het

verstrekken ervan als premie bij verlenging van abonnementen op commu-

nistische periodieken. Voorts overweegt men een gedeelte ervan in

België af te zetten, waar Pegasus sinds enige tijd een nieuwe afnemer

(boekhandel "Marnix" te Gent) heeft gevonden. Eerlang is derhalve te

verwachten dat Pegasus in staat zal zijn tegen zeer goedkope prijzen

speciale aanbiedingen te doen.

Het Nederlandse programma dat momenteel bij de Uitgeverij voor

literatuur in vreemde talen in productie is,omvat een tiental titels

- w.o, enkele kinderboekjes - met een totale oplage van 33«000 exem-

plaren.

Pegasus1 omzetpatroon.

De binnenlandse omzet van Pegasus komt momenteel neer op onge

veer ƒ 500.000,- per jaar; de verkoop van eigen uitgaven bedraagt
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hiervan ongeveer ƒ 160.000,-. Per jaar geeft Pegasus - die tot de mid-

delgrote uitgeverijen gerekend kan worden - 15 tot 20 titels uit waar-

van de oplage meestal 2500 tot 3000 exemplaren bedraagt.

De verkoop van Russische lectuur is de laatste jaren 20% tot

25% gestegen en bedroeg in 1959 inclusief tijdschriften ongeveer

ƒ 60.000,-. Andere belangrijke posten zijn de verkoop van Nederlandse

boeken gedrukt in de Sowjet-Unie (ongeveer ƒ 100.000,- per jaar),

Chinese kunstvoorwerpen (ongeveer ƒ 30.000,-), boeken en tijdschrif-

ten uit de Duitse Democratische Republiek (ongeveer ƒ 23.000,-) en

gramof oonplaten (rond ƒ 15.000,- per jaar).

De groep intellectuelen - enkele honderden - die Pegasus tot

zijn klantenkring mag rekenen is, vergeleken met 1953» verdrievoudigd.

In 1959 besteedde deze groep een bedrag van ongeveer ƒ 6.000,-.

Het Chinese toonaangevende blad voor het buitenland "China

Reconstructs" telt momenteel via Pegasus ongeveer 0̂0 vaste lezers;

het Sowjet Russische equivalent, genaamd "Sovjet Union", wordt door

Pegasus de laatste maanden in een hoeveelheid van ongeveer 1?00 exem-

plaren ingevoerd. Slechts een deel hiervan wordt verkocht. De be-

langstelling voor dit Moskouse propaganda(maand)blad is de laatste

jaren ook in parti jkringen sterk achteruitgegaan.

20 september 1960
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