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Kazachstan staat in Nederland waarschijnlijk vooral bekend om de lanceerbasis Baikonoer, 
waarvandaan de Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers op 21 december van het 
vorige jaar in een Russische Sojoez-raket de ruimte werd ingeschoten met als bestemming 
het Internationale ruimtestation ISS. In dit artikel staat de ‘multivectorale’ buitenlandse 
politiek van de Centraal-Aziatische republiek Kazachstan centraal. Kazachstan is met een 
indrukwekkend moderniseringsprogramma bezig en het land heeft de ambitie om een 
speler in de internationale politieke arena te worden. 

Kazachstan werd onafhankelijk in 1991, na de ineenstorting van het communisme. Sindsdien 
probeert het Turkstalige land onder de bezielende leiding van ‘vader des vaderlands’ 
Noersoeltan Nazarbajev zoveel mogelijk zijn eigen soevereiniteit te bewaren, hoewel de 
demografische factoren en geografische ligging van het land niet erg gunstig zijn om dit 
beleid vorm te geven. Desondanks wordt de Kazachse buitenlandse politiek gekenmerkt 
door de zogeheten multivectorale politiek. Die houdt in dat Kazachstan op de verschillende 
‘vectoren’, de grootmachten Rusland, China, de Verenigde Staten en de Europese Unie, 
actief is en deze met elkaar in balans probeert te brengen en te houden. Het lijkt erop dat 
Kazachstan heel aardig slaagt in deze balanceerpolitiek. Het land zal hoogstwaarschijnlijk in 
staat zijn in de eerste helft van de 21e eeuw zijn soevereiniteit te behouden en zijn stempel 
te drukken op de internationale relaties in Centraal-Azië.  

“Kazachstan omhoog in de vaart der volkeren” 

Kazachstan is met een oppervlak van 2.717.300 km2 het negende land ter wereld. Het land 
bestaat voor een groot deel uit steppeweiden die vooral in het midden van het land te 
vinden zijn. Om de kern van steppeland liggen de steden, waar het grootste deel van de ruim 
vijftien miljoen inwoners van Kazachstan woont. Kazachstan kent een multinationale 
bevolking, met meer dan honderd verschillende etnische groepen. De grootste groep, zo’n 
zestig procent, wordt gevormd door de Turkstalige Kazachen. Verder wonen er in Kazachstan 
veel etnische minderheden uit de omringende buurlanden, zoals Oezbeken, Kirgiziërs en 
Oeigoeren. De belangrijkste minderheid is die van de etnische Russen, die ruim 25 procent 
van de bevolking uitmaakt. De Russen wonen vooral in de steden, met name in het 
noordelijke, aan Rusland grenzende deel van het land.  

Kazachstan is na de ineenstorting van de Sovjetunie een onafhankelijke staat geworden. 
Vooral de laatste jaren maakt Kazachstan op allerlei gebieden een enorme progressie door. 
Aan de basis van deze progressie liggen de inkomsten uit de relatief grote hoeveelheden 
fossiele energie, met name gas en olie, die in het land voorhanden zijn. De reserves fossiele 
brandstof bedragen 0,5 procent van de totale wereldreserves. Voor de oliereserves ligt het 
percentage hoger, op 3,2 procent in 2007. Hoewel deze percentages marginaal lijken in 
wereldverband, is Kazachstan in deze tijd van het schaarser worden van fossiele 
brandstoffen toch een belangrijke energieleverancier. Het land heeft twee belangrijke 
olievelden: het Tengiz-veld ten oosten van de Kaspische Zee werd in 1985 ontdekt en is het 
op tien na grootste veld met ruwe olie ter wereld; daarnaast is er het Kashagan-veld, dat pas 
in 2000 werd ontdekt en 70 kilometer offshore in de Kaspische Zee ligt. Beide olievelden zijn 



moeilijk te ontginnen: het Tengiz-veld vanwege de vrijkomende giftige gassen en het 
Kashagan-veld omdat het op de zeebodem van de Kaspische Zee ligt. Vandaar dat westerse 
oliemaatschappijen, zoals het Amerikaanse Chevron, die beschikken over technologie om 
dergelijke velden te ontginnen, al vóór de val van het communisme een licentie van de 
Sovjets kregen om naar olie te boren in de Kazachse velden. Na de val van de Sovjetunie 
werden de contracten met Chevron door het nieuwe onafhankelijke Kazachstan 
overgenomen en onder leiding van president Nazarbajev uitgebreid en geïntensiveerd. 
Nazarbajev, die al tijdens het einde van het perestrojka-tijdperk van Gorbatsjov in de 
Kazachse politiek kwam bovendrijven en in 1991 tot president van de nieuwe republiek werd 
gekozen, begreep dat de inkomsten uit de olie-industrie goed gebruikt konden worden voor 
de modernisering van zijn land. Ook andere westerse oliemaatschappijen kregen lucratieve 
contracten met Kazachstan, waardoor het land op zijn beurt verzekerd was van een 
voortdurende bron van inkomsten en technologische kennis uit het Westen. Naast de forse 
reserves in het domein van de fossiele brandstoffen beschikt Kazachstan over zeldzame 
metalen die nodig zijn om vitale delen van de westerse industrie draaiende te houden. De 
belangrijkste hiervan is uranium, waarvan Kazachstan over de grootste reserves ter wereld 
beschikt (dertig procent van het totaal).  

Nazarbajev begon, gesteund door de olie- en gasinkomsten aan het eind van de jaren 
negentig, met een indrukwekkend moderniseringsproject. Het symbool van deze 
modernisering werd de nieuwe hoofdstad in het noorden van het land, Astana, die tot 1997 
onder de naam Akmola een slapende provinciestad was. Astana verving het zuidelijk gelegen 
Alma-Ata, de Kazachse hoofdstad in het Sovjettijdperk. Vanaf 1997 werd Astana in een hoog 
tempo opnieuw opgebouwd. Kenmerkend voor de architectuur zijn de imposante, moderne 
gebouwen waarvoor gerenommeerde architecten uit de hele wereld waren aangetrokken. 
De ontwerpen leverden een mengsel op van lokale Centraal-Aziatische en moderne stijlen, 
met verwijzingen naar de Kazachse geschiedenis en cultuur. In het oog springende 
gebouwen in de stad zijn bijvoorbeeld de ‘Bayterek Tower’, die de vorm heeft van een 
levensboom die in de mythologie van de Kazachen een belangrijke rol speelt en de ‘Khan 
Shatyr’, een gigantische transparante tent van 150 meter hoog die dienst doet als winkel- en 
uitgaanscentrum. De vorm van de tent symboliseert de traditionele, nomadische levenswijze 
van de Kazachen. Het huiselijke, nomadische leven op de onmetelijke steppen van 
Kazachstan speelde zich namelijk af in de joert, een grote tent. Zo zijn de Kazachen erin 
geslaagd hun eigen traditionele identiteit te combineren met de invloeden van de 
globalisering. 

Een ander belangrijk project dat Nazarbajev initieerde was het studiebeurzen-programma 
voor talentvolle studenten, het zogeheten Bolashak-programma (‘Bolashak’ betekent 
toekomst in het Kazachs). Het programma ging in 1993 van start en sindsdien hebben ruim 
6.000 talentvolle studenten met een Bolashak-beurs westerse, vooral Amerikaanse 
universiteiten bezocht. De Bolashak-bursalen zijn verplicht een contract te tekenen dat ze na 
het beëindigen van hun studies in het buitenland in ieder geval vijf jaar in Kazachstan blijven 
werken. Op deze manier wordt een braindrain verhinderd. De Bolashak-bursalen vormen 
een netwerk in Kazachstan en steeds meer Bolashak-alumni zijn inmiddels op 
verantwoordelijke posities terecht gekomen. De invloed van dit Bolashak-programma zal 
zich echter vooral het komende decennium ten volle laten gelden: dan worden steeds meer 
bestuurders die nog in de oude communistische tijd zijn opgeleid, langzaam vervangen door 
in het Westen goed-opgeleide Bolashak-alumni. Zij spreken goed Engels en begrijpen hoe de 



democratische rechtsstaat werkt. De nieuwe bestuurlijke elite van Kazachstan zal zich dan 
moeiteloos in het internationale politieke speelveld kunnen bewegen. 

Demografie en geopolitiek 

Kazachstan heeft relatief weinig inwoners. Op zich hoeft dat voor de sociaal-politieke 
ontwikkeling van het land geen probleem te zijn, maar de relatief lage demografische cijfers 
en de etnische samenstelling van de bevolking maken het voeren van een soevereine 
buitenlandse politiek in Centraal-Azië er niet gemakkelijker op. Bovendien zit het land 
opgesloten tussen twee grootmachten die demografisch een veel zwaarder gewicht hebben 
dan Kazachstan: ten westen en noorden van het land ligt Rusland, dat via de geschiedenis 
van de regio en de etnische Russische minderheid in Kazachstan speciale banden met het 
land onderhoudt; en ten oosten van het land ligt China, dat met zijn ruim één miljard 
inwoners een demografische reus is.  

In de jaren negentig hielden commentatoren er nog ernstig rekening mee dat het multi-
etnische Kazachstan verscheurd zou worden door etnische spanningen, zoals gebeurde op 
de Balkan, in de Kaukasus en later ook in het buurland Kirgizië. Dat dit niet gebeurde is deels 
te danken aan het verstandige beleid van Nazarbajev om de interne etnische verhoudingen 
te pacificeren door de vertegenwoordigingen van de Kazachse etnische groepen ieder een 
stem aan te bieden in het parlement, ongeacht de verkiezingsuitslagen. Hierdoor zijn de 
verschillende etnische groepen van Kazachstan altijd gegarandeerd van parlementaire 
vertegenwoordiging. Dit beleid heeft er niet alleen voor gezorgd dat de etnische spanningen 
binnen Kazachstan beheersbaar zijn gebleven, maar ook hebben de verschillende etnische 
groepen, inclusief de Russen, massaal op Nazarbajev (inmiddels 71) gestemd: in april 2011 
werd de president met een overweldigende meerderheid van 95 procent door de bevolking 
van Kazachstan herkozen voor een nieuwe ambtstermijn van vijf jaar. Hoewel de 
binnenlandse etnische spanningen vooralsnog onder controle zijn, wordt een eventueel 
demografisch offensief van China richting Centraal-Azië door de Kazachen met enige vrees 
tegemoet gezien. Men heeft meer angst voor de demografische druk uit China; in ieder geval 
meer dan voor Rusland dat een snel vergrijzende bevolking kent.  

Centraal-Azië wordt in de traditionele geopolitiek, die in het begin van de twintigste eeuw 
ontwikkeld is door de Britse geograaf Halford John Mackinder, beschouwd als een cruciale 
regio van het Euraziatische continent, het zogeheten Heartland. De controle over het 
centrum van het Heartland, Oost-Europa en Centraal-Azië, achtte Mackinder relevant voor 
de verwerving van wereldmacht. De strijd tussen Groot-Brittannië en tsaristisch Rusland in 
de negentiende eeuw om invloed in het centrale gedeelte van het Heartland, dat zoals 
hierboven beschreven rijk is aan grondstoffen, werd de Great Game genoemd. Na de 
ineenstorting van de Sovjetunie werd verwacht dat de Great Game in een nieuwe gedaante, 
nu met Rusland, China en de Verenigde Staten als de belangrijkste spelers, opnieuw zou 
gaan ontbranden, hoewel zoals hierboven uiteengezet de energiereserves in Kazachstan op 
wereldschaal toch redelijk beperkt zijn. De nieuwe Great Game zou naar verwachting ten 
koste van de soevereiniteit van de jonge Centraal-Aziatische staten gaan. Hoewel er in 
Centraal-Azië en in de aangrenzende Kaukasus zeker rivaliteit is tussen de bovengenoemde 
grootmachten, is er in tegenstelling tot de negentiende-eeuwse Great Game geen sprake 
van een openlijke confrontatie tussen hen. Er zijn zelfs periodes waarin en onderwerpen 
waarop de grootmachten met elkaar in wisselende verbanden samenwerken. Voor deze 



nieuwe vorm van geopolitiek heeft de Amerikaanse politicoloog Mazen Labban de term 
‘hybride geopolitiek’ bedacht.  

Een goed voorbeeld hiervan is de instabiliteit ten zuiden van Centraal-Azië, veroorzaakt door 
de antiwesterse koers van Iran en Afghanistan onder het regime van de taliban. In 2001 sloot 
Rusland zich aan bij de Verenigde Staten in de ‘oorlog tegen het terrorisme’. Niet alleen de 
Verenigde Staten hadden belang bij het intomen van eventuele ‘spillover’ van het terrorisme 
uit Afghanistan naar Centraal-Azië en andere delen van Azië, ook Rusland werd 
geconfronteerd met islamitisch terrorisme: in en uit de noordelijke Kaukasus, zoals 
Tsjetsjenië. Beide grootmachten, die probeerden invloed te verwerven in Centraal-Azië, 
hadden er geen belang bij dat de radicale islam vaste voet in Centraal-Aziatische 
moslimlanden als Kazachstan zou krijgen. In de bestrijding van de taliban in Afghanistan is er 
een goede samenwerking tussen de Verenigde Staten en Rusland in de regio, hoewel de VS 
geen lid zijn van de regionale veiligheidsorganisatie, de Shanghai Cooperation Organization 
(SCO). De SCO wordt gedragen door Rusland en China, maar inmiddels zijn ook andere 
Centraal-Aziatische landen zoals Kazachstan lid hiervan. De wisselende coalities van 
grootmachten in de Centraal-Aziatische regio geeft stabiele en zich snel ontwikkelende 
landen als Kazachstan een mogelijkheid een eigen rol te kunnen spelen. Door de 
verschillende buitenlands politieke vectoren te bespelen, is Kazachstan erin geslaagd om in 
het afgelopen decennium niet alleen Kazachstan te verenigen, tot bloei te brengen maar ook 
internationaal aanzien te verwerven als speler in de mondiale politieke arena. 

Kazachstan als internationale speler 

Kazachstan heeft sterke banden met Rusland, die worden ingegeven door de 
gemeenschappelijke geschiedenis van beide naties in de Sovjettijd, door de vele etnische 
Russen die nog in Kazachstan wonen en door de culturele banden die men onderhoudt. Bijna 
alle etnische Kazachen spreken ook Russisch. De oliepijplijnen van het Tengiz-olieveld 
richting het Westen lopen over Russisch territorium en worden beheerd door de Russische 
staatsenergiemaatschappij Gazprom. De Russische Federatie, Wit-Rusland en Kazachstan 
hebben begin van dit jaar de ‘Gemeenschappelijke Economische Ruimte’ opgericht die als 
douane-unie van onafhankelijk staten fungeert. Het ligt in de bedoeling van de oprichters 
om deze te laten opvolgen door de Euraziatische Unie in 2015, waarvan nog meer staten uit 
het voormalige ‘post-Sovjetdomein’ lid zouden kunnen worden. Westerse commentatoren 
zien de Euraziatische Unie als een poging van de Russische president Poetin om de oude 
Sovjetunie weer nieuw leven in te blazen. Noersoeltan Nazarbajev wijst dit echter van de 
hand. Kazachstan en andere kleinere Centraal-Aziatische staten, zoals Kirgizië en Tadzjikistan 
voelen er weinig voor om in een afhankelijkheidspositie van Rusland te geraken, zoals ten 
tijde van de Sovjetunie.  

De Kazachse president denkt eerder aan een soort samenwerkingsverband als NAFTA (VS, 
Canada en Mexico) waarbij de leden de eigen soevereiniteit behouden. Volgens Nazarbajev 
is de Euraziatische Unie ook niet bedoeld om China van een tegenwicht te dienen. In de ogen 
van de Kazachse president is China een strategische partner van Kazachstan en samen met 
Rusland, Kirgizië, Oezbekistan en Tadzjikistan vormen zij de kern van de SCO. Verder loopt er 
een oliepijplijn van de Kaspische kust naar de Chinese provincie Xinjiang die gerund wordt 
door een Kazachse-Chinese joint venture. De Kazachstan-China Oliepijplijn die in 2005 



operationeel werd en de overkokende Chinese economie van energie moet voorzien, zorgde 
voor geïrriteerde reacties in Moskou. 

Het pad voor verdergaande samenwerking met de Verenigde Staten op het terrein van de 
regionale samenwerking werd geëffend door de joint ventures in de olie-industrie met 
bedrijven als Chevron. Deze samenwerking bij de ontginning van de lucratieve Kazachse 
olievelden was belangrijk om het vertrouwen van de Kazachen te winnen. Kazachstans lijntje 
naar de Verenigde Staten en de NAVO werd gelegd in 1994, toen Kazachstan lid werd van 
het Partnership for Peace Program. Inmiddels fungeert Kazachstan als spil in de verschillende 
bevoorradingsroutes van de Amerikaanse troepen, het zogeheten Northern Distribution 
Network. Hierover hebben president Nazarbajev en president Obama in 2010 al een 
belangrijke overeenkomst gesloten.  

Kazachstan zal bovendien een belangrijke rol krijgen als logistiek knooppunt bij de 
terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan in 2014. De VS geven aan dat 
Kazachstan een sleuteltol kan spelen in het terugdringen van de radicale islam en de 
terreurdreiging uit Pakistan en Afghanistan die de kop op dreigen te steken als de VS en de 
NAVO zich vanaf 2014 uit Afghanistan zullen gaan terugtrekken. Tevens kan Kazachstan 
dienen als controleur van de invloed van Iran in Centraal-Azië dat probeert om in ‘verwante’ 
landen in de regio, zoals Tadzjikistan, voet aan de grond te krijgen. De VS en de NAVO 
kunnen naast Kazachstan ook nog een beroep doen op Kirgizië. De Kirgizische president 
Atambajev was onlangs nog tegen een verlenging van de Amerikaanse aanwezigheid op de 
legerbasis Manas, maar hij heeft recentelijk zijn steun uitgesproken voor een langere 
Amerikaanse aanwezigheid in ruil voor technologische ondersteuning van zijn land.  

Onlangs roemde president Obama nog op de Nucleaire Veiligheidstop die in Seoul werd 
gehouden het “buitengewone leiderschap van president Nazarbajev en de inzet van het 
Kazachse volk voor de bijdrage aan de nucleaire veiligheid in de wereld”. Hiermee verwees 
Obama naar het beleid van Nazarbajev om het kernwapenarsenaal uit de Sovjettijd vrijwillig 
af te bouwen. Behalve de verwijzing naar gevoerd beleid, is het echter duidelijk dat de 
Amerikaanse president Kazachstan als voorbeeld wilde stellen voor Iran, waarin de VS weinig 
vertrouwen hebben als het gaat om de toepassing van nucleaire technologie. 

Kazachstan doet er alles aan om naast de Russische, Chinese en Amerikaanse ook de 
Europese vector te intensiveren. Dit is begrijpelijk omdat de EU de belangrijkste 
handelspartner is van Kazachstan. De Kazachen noemen de Europese vector het ‘Pad naar 
Europa’-programma. Vooralsnog lopen er nog bilaterale onderhandelingen met Brussel over 
een samenwerkingsakkoord, maar die zijn nog niet afgerond. Tot op heden loopt het pad 
naar Europa vooral via bilaterale handelscontacten met individuele lidstaten van de EU, 
waarbij vooral Kazachstans grondstoffen gewild zijn. De Fransen zijn geïnteresseerd in de 
uraniumreserves om hun kernreactoren mee draaiende te houden; Duitsland heeft ingezet 
op een partnerschap in zeldzame metalen; en Berlusconi wist nog net voor zijn val in 
september 2011 een groot contract in het Kashagan-veld in de wacht te slepen voor de 
Italiaanse oliemaatschappij ENI. Dit alles in ruil voor westerse technologische kennis en 
hoogwaardige industriële producten die Kazachstan goed kan gebruiken bij de verdere 
modernisering van het land. Kazachstan heeft ook de infrastructurele verbinding van het 
Westen met het Oosten ter hand genomen. Er wordt al gewerkt aan de Kazachse sectoren 



van de ‘nieuwe zijderoute’ die van West-Europa naar West-China gaat lopen en die 
Mackinders Heartland via een asfaltweg aan elkaar moet knopen.  

Tot slot 

In deze bijdrage is betoogd dat Kazachstan met behulp van een multivectorale buitenlandse 
politiek probeert zijn nationale soevereiniteit en daarmee een sterke positie in Centraal-Azië 
veilig te stellen. De Kazachse multivectorale politiek richt zich op de grootmachten die actief 
zijn in Centraal-Azië: de Verenigde Staten, Rusland, China en de Europese Unie. Dit beleid 
vereist politieke stuurmanskunst. Hierin zijn president Nazarbajev en de zijnen tot zover 
succesvol geweest. Het heeft Kazachstan in staat gesteld zijn reserves op het terrein van de 
fossiele energie te ontginnen en de inkomsten hieruit ook aan de opbouw van het land ten 
goede te laten komen. Vanwege de succesvolle multivectorale politiek is Kazachstan een 
baken van stabiliteit in Centraal-Azië en heeft het land internationale erkenning 
afgedwongen. 

Dr. László Marácz is universitair  docent aan de opleiding Europese Studies van de 
Universiteit van Amsterdam en ‘visiting professor’ aan de L.N. Gumiljev Eurasian 
National University in Astana.  
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