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A.I. BLATOV, een voorlopig profiel

In de kwestie van de opvolging van Sovjetambassadeur Viktor
BELETSKI wordt de naam genoemd van Anatoliy Ivanovich BLATOV
(11-7-1914). BLATOV heeft een carrière achter de rug die hem in
de periode van 1973 tot 1982 - toen hij als naaste medewerker van
BREZHNEV werkzaam was binnen het Secretariaat van de Secretaris-
Generaal van de CPSU - gebracht heeft in het centrum van de
Sovjetmacht.

Zijn loopbaan begon hij in 1945 op het Sovjetrussische ministerie
van Buitenlandse Zaken, waar hij het in 1958 bracht tot plv.
hoofd van de Derde Europese Afdeling, die zich bezig houdt met
Oostenrijk, de BRD en de DDR. In 1966 werd hij benoemd tot hoofd
van deze Derde Afdeling.

In 1968 werd de aandacht op BLATOV gevestigd toen hij van Buza
overgeplaatst werd naar het CC-apparaat en daarmee de executieve
activiteiten van het ministerie inruilde voor de in het
Sovjetbestel hoger te waarderen beleidsvoorbereidende en
controlerende bezigheden van de CPSU/CC-afdel ing voor de Relaties
met Regerende CP-en, waarvan hij plv.hoofd werd. Deze promotie
werd in januari 1973 gevolgd door zijn benoeming tot lid van het
Secretariaat van de partijleider, derhalve tot BREZHNEV-adviseur
of - zoals het soms ook wordt aangeduid - tot lid van diens
prive-kanselarij.
Binnen de persoonlijke staf van BREZHNEV was BLATOV de specialist
voor de BRD, de DDR, Oost- en West-Berlijn, derhalve de Duits-
landpolitiek en meer in het algemeen de Oost-West-verhouding. Op
dit terrein had hij ongetwijfeld tijdens zijn tijd bij BuZa al de
nodige ervaring opgedaan.

Tijdens zijn periode in de BREZHNEV-kanselarij is BLATOV een
gewaardeerd functionaris gebleken, gezien het feit dat hij
tijdens het 25e CPSU-congres (maart 1976) benoemd werd tot lid
van de met controle-activiteiten belaste Centrale Revisie
Commissie van de partij en tijdens het 26e congres (maart 1981)
tot plv. CC-lid. Deze laatste benoeming betekent in relatie tot
die van 1976 een duidelijke bevordering en wordt regelmatig
toegepast in geval van een succesvolle partijcarriere.



In november 1982 - na het overlijden van partijleider BREZHNEV -
was BLATOV een van de eerste Sovjetfunctionarissen die het veld
moest ruimen. Partijleider ANDROPOV wilde kennelijk zoveel
mogelijk met een schone lei beginnen en zich waarschijnlijk
omringen met "vertrouwde gezichten". Hij ontsloeg daarom met een
enkele uitzondering alle leden van de BREZHNEV-staf. In die
periode heette het dat BLATOV met pensioen was gestuurd, wat
gezien zijn leeftijd niet onmogelijk geacht hoeft te worden. In
dat geval hoeft het voordragen van BLATOV voor de post van
ambassadeur in Nederland niet als een degradatie of een bewust
uitrangeren te worden geïnterpreteerd. Er kan ook sprake zijn van
een verlate "beloning voor bewezen diensten" onder het bewind van
de zo nauw met BREZHNEy verbonden CHERNENKO. Of de kwaliteiten
van deze voormalige politieke zwaargewicht zullen worden benut
voor een bijzondere opdracht in Nederland valt vooralsnog niet te
beoordelen.
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BLATOV, Anatoliy Ivanovich
(11-7-1914)

1945 - 1954 Werkzaam bij het Sovjetrussische ministerie van
BuZa

1954 - 1955 Ambassaderaad in Oost-Berlijn.

1955 - 1957 Werkzaam bij de Derde Europese Afdeling
(Oostenrijk, BRD, DDR ) van het Sovjetrussische
ministerie van BuZa.

1958 - 1966

1966 - 1968

Aug. 1968

Plv. Hoofd van de Derde Europese Afdeling.

Hoofd van de Derde Europese Afdeling.

Plv. Hoofd van de CPSU/CC-afdeling voor Relaties
met Regerende CP-en.

Jan. 1973 Lid van het Secretariaat van de Secretaris-
Generaal van het CC/CPSU.

Jun. 1975 Gekozen als lid van de Opperste Sovjet van de
RSFSR.

Mrt. 1976 Lid Centrale Revisie Commissie van de CPSU (25e
CPSU-congres).

Mrt. 1981

Nov. 1982

Plv. lid CC-CPSU (26e CPSU-congres).

Na overlijden van BREZHNEV uit het Secretariaat
van de Secretariaat van de CPSÜ-Secretaris-
Generaal. Zou met pensioen zijn gestuurd.


