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ABSTRACT 

In deze masterproef wordt onderzocht wat de hedendaagse rol van het Russisch is in Kazachstan en 

Oekraïne en welke rol het Russisch voor en tijdens de Sovjet-Unie speelde in beide landen. Eerst en 

vooral wordt er nagegaan in welke mate de Russificering kon binnendringen in de Oekraïense en 

Kazachse maatschappij en welke impact het had op de zelfidentificatie van de (ex-)Sovjetburgers. 

Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het verschil tussen de perceptie van mensen over moedertaal en 

het werkelijke taalgebruik. Aangezien een groot deel van de Oekraïense en Kazachse bevolking sterk 

gerussificeerd was tijdens de Sovjet-Unie, ontstonden er na de onafhankelijkheidsverklaring van beide 

landen heel wat interne spanningen tussen de verschillende etnische groepen en taalgroepen. De 

manier waarop politieke leiders en overheidsinstanties hiermee omgingen wordt eveneens nader 

bekeken. Ten slotte wordt de vraag gesteld hoe de Russische diaspora na de val van de Sovjet-Unie 

omgaat met de recentelijk verworven minderheidspositie in Oekraïne en Kazachstan.  

Aan de hand van een literatuurstudie wordt hierop een antwoord geformuleerd. Wetenschappelijke 

artikels, onderzoeken, boeken, statistische gegevens en krantenartikels dragen bij tot een nauwkeurige 

weergave van de feiten. Uit de resultaten blijkt dat het Russisch nog steeds diep verankerd is in de 

Oekraïense en Kazachse samenleving en dat men nog steeds zoekt naar een efficiënte oplossing om 

met deze culturele en linguïstische verschillen om te gaan, zonder nog meer spanningen te 

veroorzaken. In beide landen lijkt het alsof men op weg is naar een positieve evolutie wat betreft de 

status van het Oekraïens en het Kazachs.  
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INLEIDING 

Zowel onder het Russische tsarendom als onder de Sovjet-Unie kwamen de omliggende landen van de 

huidige Russische Federatie onder controle te staan van het Russische Imperium en later de Sovjet-

Unie. Daardoor konden de Russen en de Sovjets hun invloed uitbreiden van de Baltische Staten naar 

de Kaukasus tot in Centraal-Azië. De traditionele taal en cultuur werden aan de kant gezet en soms 

zelfs helemaal uitgewist ten koste van het Russisch. Sommige landen, zoals de Baltische Staten, 

hebben zich beter kunnen verzetten tegen deze Russische invloedsferen en konden hun eigen waarden 

en cultuur bewaren, waardoor de gevolgen beperkt zijn gebleven na de val van de Sovjet-Unie. In 

andere staten heeft de Sovjetheerschappij diepere sporen nagelaten die tot op de dag van vandaag 

duidelijk voelbaar zijn in de samenleving en bijgevolg ook in politieke discussies. Kazachstan en 

Oekraïne zijn twee van die landen waar er nog steeds een sterke Russische aanwezigheid is in allerlei 

sectoren in verschillende gebieden. In beide landen is men sinds hun onafhankelijkheid op zoek 

gegaan naar een manier om met deze Russische dominantie om te gaan. 

 

In deze masterproef wordt gezocht naar een antwoord op de mate waarin het Russisch een impact 

heeft op de hedendaagse samenleving en politiek in Oekraïne en in Kazachstan. Om hier een antwoord 

op te vinden is het nodig om na te gaan welke rol het Russisch speelde voor de Sovjet-Unie en op 

welke manier het Russische Imperium een invloed kon verwerven in beide landen. Enkel met deze 

achtergrondkennis is het mogelijk om de verdere evolutie en huidige situatie te begrijpen. Zowel de 

Oekraïense als Kazachse samenleving hebben immers weerstand proberen te bieden tegen de 

Russische overheersers. Een kort overzicht van de Russische expansie onder leiding van verschillende 

tsaren wordt gegeven in het eerste deel.  

 

Vervolgens wordt een enigszins complexere situatie nader onderzocht, namelijk het 

Russificeringsbeleid van de Sovjet-Unie. In dit tweede deel worden de gevolgen van de Sovjetpolitiek 

van Lenin tot Gorbatsjov toegelicht. Begrippen zoals ‘Sovjetisering’, ‘Russificering’, ‘Oekraïnisering’ 

en ‘Kazachisering’ zijn in het tweede deel niet vreemd. Aan de hand van deze termen wordt 

aangetoond in welke mate de Oekraïners en Kazachen weerstand konden bieden tegen de hardnekkige 

en doordringende Russische invloeden. Daarnaast wordt er onder meer nagegaan welke betekenis de 

titulaire taal, het Kazachs en het Oekraïens, had ten opzichte van het Russisch aangezien kennis van 

het Russisch steeds meer gepromoot werd en bovendien een groot aanzien genoot. Dit deel wordt 

afgesloten met het einde van de Sovjet-Unie. Vlak voor de val in 1991 ontstonden er immers 

nationalistische bewegingen en werden er heel wat taalwetten ingevoerd in de verschillende 

Sovjetrepublieken. Deze wetten zorgden ervoor dat de eigen nationale taal terug ingesteld werd als 
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officiële staatstaal waardoor de status van de titulaire taal terug zou moeten opleven. Oekraïne en 

Kazachstan worden hier opnieuw uitvoerig besproken. 

 

Ten slotte bestudeert het derde deel de situatie in Oekraïne en Kazachstan na de val van de Sovjet 

Unie en dus na de onafhankelijkheidsverklaring. Ten eerste wordt er hier gekeken naar de 

nationalistische politiek die gevoerd werd na de onafhankelijkheid. Er was namelijk een groot verschil 

ontstaan tussen het Oekraïenstalige westen en Russischtalige oosten in Oekraïne. In Kazachstan is de 

situatie gelijkaardig waar in het noorden het Russisch hoofdzakelijk de voertaal is en in het zuiden het 

Kazachs. Vandaar dat er in beide landen heel wat onenigheid ontstond tussen de twee ‘verschillende’ 

landsdelen. Maatregelen waren bijgevolg nodig om de situatie onder controle te kunnen houden. Ten 

tweede wordt het taalgebruik in Oekraïne en Kazachstan van dichterbij bekeken. Aangezien het 

Russisch zo sterk ingeburgerd was in het dagelijks leven tijdens de Sovjet-Unie, was het geen 

gemakkelijke opdracht om de titulaire taal opnieuw overal in te voeren. De gevolgen hiervan op 

zelfidentificatie zijn bijgevolg niet te onderschatten. Om een duidelijk beeld te geven van de situatie 

worden de feiten met cijfermateriaal gestaafd. Ten derde heeft de val van de Sovjet-Unie nog een 

belangrijke omwenteling met zich meegebracht. In de nieuwe onafhankelijke republieken zijn de 

Russen plots minderheden geworden nadat ze het er jarenlang voor het zeggen hadden. De manier 

waarop zij met deze drastische verandering omgaan wordt in het laatste hoofdstuk van het derde deel 

uitgepluisd.  

 

Gezien enkele grote gelijkenissen tussen Oekraïne en Kazachstan wat betreft de Russische dominantie, 

is het interessant om dit Europees en Centraal-Aziatisch land met elkaar te vergelijken. Zo worden de 

belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen beide landen in de conclusie nauwkeurig 

overlopen.  

 

Tot slot is het belangrijk om de aandacht te vestigen op enkele belangrijke begrippen om vergissingen 

te voorkomen. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de volgende termen: ‘Russisch-

sprekenden’ of ‘Russischtaligen’ is niet hetzelfde als ‘etnische Russen’. ‘Etnische Oekraïners’ of 

‘etnische Kazachen’ kunnen evengoed Russischtalig zijn. Zij worden dan ‘Russischtalige Kazachen’ 

of ‘Russischtalige Oekraïners’ genoemd. Als er gesproken wordt over ‘etnische Kazachen’ of 

‘etnische Oekraïners’ mag er niet van uit worden gegaan dat zij Kazachs of Oekraïens, respectievelijk 

spreken. De term ‘titulair’ die hierboven reeds vernoemd werd, wordt gebruikt om te verwijzen naar 

de plaatselijke taal, bevolking of cultuur van Kazachstan of Oekraïne afhankelijk van de situatie.  
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METHODOLOGIE 

Deze masterproef werd opgemaakt aan de hand van een literatuurstudie. Hierbij werd beroep gedaan 

op tal van schrijvers die gespecialiseerd zijn in (post-)Sovjetvraagstukken. Sommigen onder hen 

hebben zelf onderzoek uitgevoerd naar taalgebruik en de status van taal in verschillende ex-

Sovjetrepublieken. Wat opvalt is dat de verschillende auteurs vaak naar elkaars werken verwijzen, wat 

erop wijst dat de kwaliteit ervan hoog wordt aangeprezen. Dat zorgt er ook voor dat de inhoud van de 

geraadpleegde bronnen sterk overeenkomt. Vandaar dat men kan aannemen dat de informatie die 

wordt weergegeven betrouwbaar is. 

 

Aangezien tijdens de Sovjet-Unie heel wat documenten gemanipuleerd werden en de werkelijkheid 

niet altijd overeenstemde met de onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld volkstellingen, is het niet 

altijd gemakkelijk om de juiste conclusies te trekken. Hier hebben enkele auteurs toe bijgedragen door 

zelf een onderzoek op te starten. Om de situatie in Kazachstan te bestuderen werd veel beroep gedaan 

op het werk van onder andere Juldyz Smagulova (2008), omdat zij de situatie daar ter plaatse 

onderzocht heeft. De resultaten van William Fierman (2005, 2006) stemmen hiermee overeen. 

Interessante en kwaliteitsvolle informatie over Oekraïne werd daarentegen gevonden in het werk van 

onder andere Alexandra Hrycak (2005), Laada Bilaniuk & Svitlana Melnyk (2008).  

 

De visies, bevindingen en resultaten van verschillende schrijvers worden met elkaar vergeleken. 

Hiervoor boden zowel boeken, encyclopedia, het internet, als artikels in wetenschappelijke 

tijdschriften interessante literatuur. Krantenartikels op het internet gaven bijkomende informatie en 

schepten ook een beeld over de huidige situatie in Oekraïne en Kazachstan. Officieel cijfermateriaal 

en statistieken over taalgebruik, onderwijstaal, de etnische samenstelling in de landen, zijn echter niet 

meer helemaal up to date. Zo wordt een volgende volkstelling in Oekraïne pas in het jaar 2012 

gehouden. Wegens het gebrek aan dergelijke informatie, wordt soms beroep gedaan op iets minder 

recente gegevens. Desalniettemin wordt een zo correct en realistisch mogelijk beeld gegeven van de 

huidige rol van het Russisch en de titulaire talen in beide ex-Sovjetrepublieken. Ten slotte wordt er 

aan de hand van deze bronnen een weloverwogen conclusie getrokken. 
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DEEL I: VÓÓR DE SOVJET-UNIE 

1 Het Kievse Rijk en de Russische Expansie  

Het Kievse Rijk was de voorloper van het huidige Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne dat ontstond in 

de 9e eeuw. Volgens Russofiele geschiedschrijving hebben deze volkeren een gezamenlijke oorsprong 

en een gezamenlijke oud-Russische natie. Zelfs voor de stichting van het Kievse Rijk zouden Oost-

Slavische volkeren een gedeelde taal, cultuur en godsdienst gehad hebben. ‘Oekraïnofielen’ spreken 

dit tegen en zeggen dat de taal die gesproken werd in het Rijk proto-Oekraïens was en anderen 

beweren dat het Kievse Rijk een multi-etnische en anationale geschiedenis en cultuur had (Smith et 

al., 1998, 29, 32, 43). Kortom, over het verre verleden is veel onenigheid en onduidelijkheid. 

 

Onder het bewind van Ivan IV de Verschrikkelijke die gekroond werd in 1547 ontstond het Russische 

Rijk. Hij leidde de veroveringen van Kazan, Astrakhan en Siberië in de 16e eeuw die centraal stonden 

tijdens de Russische expansie (Hagendoorn et al. 2001, 60; Kolstoe, 1995, 14). De uitbreiding van 

Moskou tot een groot Euraziatisch rijk nam enkele eeuwen in beslag, maar tegen het einde van de 17e 

eeuw was Rusland het grootste land ter wereld. Nochtans verklaart geen enkele motivatie alle 

Russische territoriale veroveringen sinds de 13e eeuw. Brian Boeck beschrijft dit proces als een reeks 

ad hoc beslissingen, kansen en acties. In deze expansieperiode droeg het Russische rijk de naam 

Moskovië of het Grootvorstendom Moskou (Boeck, 2004). Tegen het midden van de 19e eeuw had het 

Russische Rijk de Krim en de Kaukasus geannexeerd en later tijdens de koloniale periode Centraal-

Azïe. Niet alleen de manier waarop de gebieden geïncorporeerd werden verschilde enorm, maar de 

vorm van incorporatie bepaalde ook de onderlinge relaties tussen de Russen en de bevolking van deze 

gebieden (Hagendoorn et al., 2001, 60).  

 

Al tijdens de Russische expansie kon Rusland een grote invloed verwerven in de omliggende 

gebieden. De veroverde landen in het oosten en het westen werden opgedeeld in provincies die 

bestuurd werden door gouverneurs-generaal of viceregenten. Alle regels van het rijk werden 

neergeschreven in het Russisch en verzameld in een verenigd bureaucratisch systeem. Bovendien 

kregen de niet-Russische en de Russische adel dezelfde rechten en werden gerussificeerde 

buitenlanders snel tewerkgesteld in openbare diensten. Golven van Russischtaligen emigreerden naar 

de nieuw verworven tsaristische gebieden. Tegen 1897 bedroeg het aantal etnische Russen dat zich 

buiten de grenzen van de toekomstige Russische Federatie bevond, 8,5% (Lewis, 1976 in Laitin, 1998, 

38). 
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Tegen het einde van de 19e eeuw konden de Oekraïners en Kazachen hun moedertaal gebruiken in het 

dagelijks leven. Slechts een klein deel van de bevolking kon toen vloeiend Russisch spreken. Dit toont 

aan dat de Russische staatsvormingprojecten toch niet zo succesvol waren in de veroverde gebieden. 

Nochtans moedigde Ekatarina II onder andere Oekraïne in de 18e eeuw al aan tot Russificatie (Laitin, 

1998, 39). Voor ‘Oekraïnofielen’ werd het Rijk gekarakteriseerd door mythes van onderdrukking en 

gedwongen Russificering. Aangezien het Rijk zorgde voor de afschaffing van instituties, assimilatie 

van elites en de onderdrukking van alle vormen van andere identiteiten is er nu een verklaring voor de 

zwakheid van de nationale identiteit in het heden. Nationale kerken werden vernietigd en talen werden 

verbannen of hun zuiverheid werd aangetast. De naties waren eerst ‘interne kolonies’ onder de 

Romanovheerschappij en later onder de Sovjet-Unie (Smith et al., 1998, 40). 

 

1.1 Oekraïne en de eerste Russische aanwezigheid 

Oekraïne wordt omringd door de Russische Federatie, Wit-Rusland, Polen, Slovakije, Hongarije, 

Roemenië en Moldavië. De hoofdstad is Kiev en de oppervlakte van het land telt 603 700 km2 

(Hagendoorn et al., 2001, 67). Het inwonersaantal bedraagt 45 miljoen inwoners in 2010. Dat is meer 

dan 5 miljoen minder dan in het begin van de jaren ’90 (Unian, 2010). Oekraïeners hebben een 

verscheiden etnische gemeenschap gevormd met een specifieke taal en cultuur sinds de 15e eeuw. De 

naam ‘Oekraïne’ komt van het woord ‘krai’ dat ‘grens’ betekent en voor het eerst verscheen in 

officiële documenten vanaf de 16e eeuw (Hagendoorn et al., 2001, 67).  

 

De gebieden ten oosten van de Dnjepr in Oekraïne vielen onder controle van de Russische tsaar in 

1654. Gebieden ten westen van de Dnjepr, genaamd Galicië, werden in 1667 erkend als Pools 

grondgebied. Bij de incorporatie van Galicië in het Habsburgse Rijk in 1795 groeide de culturele 

verscheidenheid in de regio nog meer. Bovendien moedigde Peter I de immigratie van Russische 

arbeiders naar Oekraïne aan, waardoor het aantal Russen in het land toenam (Hagendoorn et al., 2001, 

67). Verschillende decennia lang probeerden de Oekraïense hetmannen1 een bepaalde hoeveelheid 

onafhankelijkheid te verkrijgen van het Russische rijk, maar deze pogingen waren zonder succes. 

Vanaf deze periode ontstond er volgens Oekraïense geschiedkundigen dus al een lange strijd voor 

nationale bevrijding (Smith et al., 1998, 41). De Russische autoriteiten kregen geleidelijk aan steeds 

meer grip op het oosten van Oekraïne en later op een deel van het westen bij het uiteenvallen van 

Polen. Bij de dood van Ekaterina II in 1796 behoorde het grootste deel van Oekraïne tot het Russische 

                                                      

1 Op het einde van de 16e eeuw waren hetmannen de gezagsvoerders van de Kozakken. Vanaf 1648, onder het 
gezag van Bohdan Khelmitsky, stonden hetmannen aan het hoofd van de Oekraïnse staat. 
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rijk. Het westelijke deel viel echter onder het gezag van het Habsburgse Rijk (Mango & Osmańczyk, 

2003, 2393). In 1861 begon er een agressieve Russificeringsperiode in Oekraïne. Land werd 

afgenomen van de lokale boeren en in handen gegeven van de Russische adel (Hagendoorn et al., 

2001, 67).  

 

Oekraïens nationalisme, dat in eerste instantie veeleer cultureel dan politiek geïnspireerd was, ontstond 

in het midden van de 19e eeuw. Er ontstond nationale mobilisatie als reactie op de veranderende 

sociale, economische en politieke realiteiten, zoals de afschaffing van het lijfeigenschap. Voorstanders 

van dit nationalisme probeerden de heersende dynastieën omver te werpen en te vervangen door natie-

staten met elk een unieke nationaliteit en een eigen nationale taal. De eerste Oekraïners die toen 

opkwamen voor de Oekraïense taal werden ‘Oekraïenofielen’ genoemd. De Oekraïense clerus, die aan 

het hoofd stond van het onderwijs, ondernam pogingen om van het Oekraïens de standaardtaal te 

maken en het Oekraïens als onderwijstaal te gebruiken. In de jaren 1860 kregen ze echter te maken 

met verschillende politieke visies van het Russische en het Habsburgse Rijk ten opzichte van het 

Oekraïens als standaard- en onderwijstaal (Hrycak, 2006, 70-71). Het westen, of Galicië, dat onder 

controle stond van het Habsburgse Rijk kon ongehinderd het Oekraïens blijven doorvoeren als 

onderwijstaal. Het oosten daarentegen, dat onder de heerschappij van het Russische Rijk stond, werd 

geconfronteerd met veel tegenstand. Eerst werd het gebruik van het Oekraïens, dat toen ‘Klein 

Russisch’ heette, aangemoedigd om de geletterdheid in het land op te krikken. De Oekraïense taal 

werd toen immers beschouwd als een aanvulling op de Russische cultuur en niet als een bedreiging 

(Smith et al., 1998, 43; Bilaniuk & Melnyk, 2008, 348). Daarom werden er zondagsscholen opgericht 

op het platteland, die al gauw terug gesloten werden omwille van de bezorgdheid over separatisme 

(Hrycak, 2006, 71).   

 

Het opkomend nationalisme in het oosten van Oekraïne verontrustte de Russische autoriteiten en dreef 

hen zo ver dat ze het bestaan van de Oekraïense taal ontkenden. In 1863 verbood het Russisch 

Ministerie van Binnenlandse zaken het gebruik van het Oekraïens in de pers en in wetenschappelijke 

boeken (Hagendoorn et al., 2001; 67). De Ems Ukaz van 1876 legde een verbod op het drukken van 

boeken en pamfletten in het Oekraïens en op het opvoeren van toneelstukken in het Oekraïens (Mango 

& Osmańczyk, 2003, 2393-2394). De Russische staat ontkende de status van het Oekraïens als 

onafhankelijke taal en verbood de taal eveneens in scholen. Bijgevolg werden leerlingen onderwezen 

in het Russisch, een taal die hen vreemd was, waardoor het analfabetisme wijdverspreid bleef in rurale 

gebieden. Als Oekraïense literatuur zou verspreiden, zou de geletterdheid in het Oekraïens stijgen en 

zou de bevolking zichzelf bijgevolg zien als een aparte nationaliteit die separatisme wilt nastreven 

(Krawchenko, 1985 in Hrycak, 2006, 71). Dat laatste wilden de Russen voorkomen. Om de Russische 
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invloed in Oekraïne nog meer te vergroten werd op het einde van de 19e eeuw een volgende lading 

Russische arbeiders naar Oekraïne gebracht via de pas aangelegde spoorwegen. De lokale boeren 

werden toen verplicht naar Siberië, Centraal-Azië en Kazachstan te emigreren. Meer dan een miljoen 

Oekraïners zijn toen geëmigreerd (Hagendoorn et al., 2001, 68). In diezelfde periode werd Lvov het 

centrum van Oekraïens politiek nationalisme en separatisme. De nationalistische beweging die daar 

ontstond behoorde echter wel toe aan de intelligentsia, maar was relatief zwak (Mango & Osmańczyk, 

2003, 2393-2394; Smith et al., 1998, 128). De grote culturele verscheidenheid tussen het 

gerussificeerde oosten en het ‘gepoloniseerde’ westen belemmerden de opkomst van een sterke 

nationalistische beweging (Hagendoorn et al., 2001, 68). Pas vanaf de val van het Russische rijk in 

1917 konden Oekraïense nationalisten de onafhankelijkheid van de Oekraïense Republiek uitroepen. 

Sindsdien vergrootte de Russische antipathie ten opzichte van het Oekraïense separatisme alleen maar 

(Smith et al., 1998, 43). Al gauw stichtten de bolsjewieken er een tegenhanger van de ‘Oekraïense 

Populaire Republiek’, namelijk, de ‘Oekraïense Sovjetrepubliek’ (Mango & Osmańczyk, 2003, 2393-

2394). Een nieuwe periode van Russische en Sovjetinvloeden brak aan.  

 

1.2 Kazachstan en de eerste Russische aanwezigheid 

Kazachstan grenst aan de Russische Federatie in het noorden, aan de nieuwe Centraal Aziatische 

landen Oezbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan en Kirgizië in het zuiden en aan China in het oosten. 

De oppervlakte bedraagt 2 717 300 km2 en de bevolking werd geschat op 19 miljoen in 1991 (Chinn & 

Kaiser, 1996 in Hagendoorn et al., 2001, 74) en op 16 miljoen in 2010 

(http://www.stat.kz/digital/naselsenie, 2010). De hoofdstad Almaty werd in 1997 verplaatst naar 

Astana in het door Rusland gedomineerde noordelijke gedeelte van Kazachstan. De Kazachen en 

andere Turkse volkeren in het land zijn aanhangers van de soennitische Islam en de Russen en andere 

Slavische volkeren zijn orthodoxe christenen (Smagulova, 2008, 441).  

 

In de 13e eeuw hebben de Turkse Kazachen zich gevestigd in het gebied dat het huidige Kazachstan 

vormt. In de 15e eeuw waren er drie lokale clans (de Kleine, Midden en Grote Horden) die een 

federatie vormden onder het gezag van een gezamenlijke Khan. In de 16e eeuw hebben de Kazachen 

hun gebied uitgebreid en in de 17e eeuw hebben ze hun handelszone uitgebreid tot in Rusland 

(Hagendoorn et al., 2001, 74). Vanaf de 16e eeuw kon men spreken van een Kazachs volk, want ze 

waren met ongeveer een miljoen en spraken dezelfde Turkse taal, deelden een cultuur en een bepaalde 

vorm van sociale organisatie (Smagulova, 2008, 441). In de 18e eeuw zorgde de bedreiging van de 

Oirat-Mongolen ervoor dat de Kazachen van de Kleine Horde de militaire bescherming van Rusland 

moesten inroepen. Het Russische Rijk dat op die moment zocht naar een bufferzone tussen Rusland en 
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China schoot te hulp en kreeg het gebied terug onder controle. De lokale clans drukten hun trouw uit 

aan Rusland en in 1860 werd het noordelijke gebied van Kazachstan samen met Kirgizië 

geïncorporeerd in Rusland. Aangezien de Russische administratie beheerd werd door de lokale 

bevolking, werden er geen grote veranderingen aangebracht aan de Kazachse cultuur. Het land bleef 

Islamitisch en de Kazachen behielden hun nomadische levensstijl, maar tegelijkertijd vestigden heel 

wat Russen zich in de Kazachse steppe en hadden Russische grootgrondbezitters zich de beste stukken 

grond toegeëigend. Dit leidde tot een minimum aan weerstand in 1820, maar tegen 1840 had Rusland 

de nationalistische beweging onderdrukt en verplichtte het de drie clans ertoe de Russische 

heerschappij te aanvaarden (Hagendoorn et al., 2001, 74).  

 

Toen het lijfeigenschap in 1861 werd afgeschaft zijn grote groepen Russische boeren naar Kazachstan 

gemigreerd en hebben daar land opgeëist van de lokale bevolking. Bijgevolg werden de nomadische 

Kazachen verplicht naar het zuiden en het oosten te verhuizen. Een tweede golf van Russische 

migranten, Slavische volkeren en andere etnische groepen volgde in de jaren 1910, waardoor het 

Kazachs nationalisme weer oprakelde. Het aanwerven van Kazachse soldaten in het Russische Leger 

in 1916 leidde tot een opstand en een verklaring van Kazachse onafhankelijkheid volgde in 1917. Het 

Rode Leger heroverde het gebied echter opnieuw net na de revolutie en Kazachstan werd een deel van 

de Sovjet-Unie in 1920 samen met Kirgizië. De incorporatie in de Sovjet-Unie leidde opnieuw tot een 

nieuwe golf Russische migranten die naar Kazachstan werden gestuurd als kolonisten (Hagendoorn et 

al., 2001, 74-75). In 1920 werd Kazachstan de Autonome Socialistische Sovjetrepubliek binnen de 

Russische Federatie (Smagulova, 2008, 442). Sindsdien heeft het land moeilijk kunnen ontsnappen 

aan de Russificeringsprojecten van de Sovjet-Unie die tot op de dag van vandaag hun gevolgen 

hebben in de Kazachse samenleving. 
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DEEL II: TIJDENS DE SOVJET-UNIE  

2 Nationale Identiteit 

Benedict Anderson (1983) schrijft over de ‘imagined communities’ of de ingebeelde gemeenschappen. 

Op basis van een gevoel van solidariteit en gedeelde kenmerken zoals taal en cultuur voelen mensen 

dat ze toebehoren tot een bepaalde gemeenschap (Anderson, 1983 in Tishkov, 1997, 21; Smith et al., 

1998, 23). De reden waarvoor mensen hun etnische identiteit willen uitdrukken is omdat het een 

manier is om zich aan te passen aan en een plaats te geven in de complexe moderne wereld en om 

bepaalde sociale doelstellingen te bereiken (Tishkov, 1997, 22). Het behoren tot een bepaalde etniciteit 

en het spreken van het Russisch kon tijdens de Sovjet-Unie immers bepaalde voordelen opleveren 

zoals het verkrijgen van een bevoordeelde positie bij de regeringsadministratie of toegang krijgen tot 

de universiteit. Het omgekeerde was ook waar, als men het Russisch niet sprak had men beperkte 

toegang tot bepaalde diensten en minder werkmogelijkheden. Toch hadden de verschillende 

Sovjetleiders een andere visie op en tolerantie tegenover nationaliteit en identiteit, waardoor de 

Sovjetburgers verward waren over hun identiteit. 

 

De Bolsjewieken hadden grote tegenstrijdige doelstellingen wat betreft het nationale vraagstuk. Langs 

de ene kant was er een beleid van onderdrukking en hypergecentraliseerde macht en langs de andere 

kant deden ze aan etnonationale staatsopbouw om enerzijds de integriteit van de staat te bewaren en 

anderzijds een totalitaire heerschappij uit te oefenen (Tishkov, 1997, 39). In het kader van het 

‘Korenizatsia’- of ‘inwortelingsbeleid’ van Lenin in de jaren ’20-’30 werden de titulaire of nationale 

taal en cultuur van de verschillende Sovjetrepublieken sterk ondersteund. Daarnaast werd de 

ontwikkeling van het onderwijs bij kleine lokale bevolkingsgroepen sterk aangemoedigd om het 

analfabetisme te verminderen. Er werden zelfs handboeken gedrukt voor ongeveer 50 etnische 

groepen (Tishkov, 1997, 39). Deze periode van ‘Korenizatsia’ kon echter niet lang blijven duren, want 

onder het bewind van Stalin werd de lokale bevolking al gauw onderdrukt en werd er een 

Russificeringsprogramma doorgevoerd in de republieken.  

 

De visie van Stalin op nationale identiteit had tijdens de Sovjet-Unie een aanzienlijke invloed op het 

vraagstuk rond nationale identiteit. Volgens hem waren naties het resultaat van een gedeelde cultuur, 

taal, economisch leven, mentaliteit en een gedeeld grondgebied (Tishkov, 1997, 21; Barghorn, 1986 in 

Fierman, 2005, 399). Tijdens de Sovjet-Unie was het voor veel mensen moeilijk om te bepalen tot 

welke nationaliteit ze precies behoorden. Aangezien de Sovjetburgers in een multinationale omgeving 

opgroeiden, konden ze het gevoel hebben dat ze een dubbele identiteit hadden. In 1932 werden er 
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paspoorten ingevoerd, waarin de officiële nationaliteit onder het vijfde puntje stond opgeschreven. De 

Sovjetburgers konden zelf kiezen tot welke nationaliteit ze wilden behoren, maar deze keuze was 

onveranderlijk (Kolstoe, 1995, 42). Ten gevolge van de Russificering hadden veel mensen immers hun 

eigen nationaliteit, taal en bijgevolg ook identiteit verloren. In de ene republiek konden mensen zich 

hier beter tegen verzetten, in andere republieken kon de Russificering veel dieper binnendringen.  

 

Voornamelijk tijdens de jaren ’60-’80 veranderde het culturele landschap van de Sovjetrepublieken. 

Verschillende culturen moesten passen in een grotere nationale cultuur, namelijk die van de Sovjet-

Unie. Hiervoor was veel sociale mobilisatie van alle verschillende nationaliteiten vereist. Een van de 

voornaamste veranderingen die plaatsvond was de introductie van de Russische taal over de hele 

Sovjet-Unie. Het Russisch werd niet alleen een belangrijke troef om werk te vinden tijdens het 

urbanisatieproces, maar werd ook de belangrijkste interetnische communicatietaal doorheen de Sovjet-

Unie en voornamelijk in regio’s met verschillende etniciteiten. Bovendien zorgde de Sovjetpolitiek 

ervoor dat de status van de nationale talen er sterk op achteruit ging door het Russisch overal te 

promoten (Tishkov, 1997, 85). Taal is ten slotte ook een factor die zeer bepalend kan zijn bij het 

zoeken naar en het bepalen van een identiteit. 

 

Tijdens de Sovjet-Unie werd de Sovjetidentiteit opgelegd aan alle burgers. Het onderwijs is een van de 

sectoren waar de Russische taal sterk werd doorgevoerd. Ook al beweerde men in de Sovjet-Unie dat 

iedereen de keuze kreeg om zijn kind in de moedertaal les te laten volgen, in werkelijkheid werd het 

Russisch naar voren geduwd als voornaamste onderwijstaal. De zogenaamde ‘Sovjetisering’ of het 

opleggen van de Sovjetidentitet zorgde ervoor dat de grenzen tussen het voormalige Rusland en zijn 

buurlanden vervaagden. Etnische Oekraïners werden bijvoorbeeld Sovjets en schakelden over naar het 

Russisch als hun vertrouwenstaal of ‘language of convenience’ zoals het wordt beschreven door Arel 

(Hrycak, 2006, 64). Toch betekent de overschakeling naar het Russisch niet dat ze zich meer 

identificeren met ‘Russen’ of ‘Russischtaligen’ dan met ‘Oekraïners’ of ‘Oekraïenstaligen’. 

Sovjetisering zorgde er daarentegen voor dat mensen hun identiteit in vraag gingen stellen. Hoewel de 

Russische en Oekraïense nationaliteit grotendeels bepaald werden door iemands afkomst, kregen het 

Russisch en het Oekraiëns ingewikkelde en context-specifieke betekenissen en functies (Hrycak, 2006, 

65). In Kazachstan is de situatie gelijkaardig. Daar was de meerderheid van de etnische Kazachen in 

het noorden van Kazachstan sterk gerussificeerd tijdens de Sovjet-Unie waardoor ze de eigen taal, het 

Kazachs, verleerd hadden. Toch gaven alle Kazachen zo goed als unaniem het Kazachs op als 

moedertaal tijdens een volkstelling in 1989, ook al sprak de helft amper of zelfs geen Kazachs. Dit kan 

erop wijzen dat ze zich toen nog altijd meer identificeerden met de Kazachse nationaliteit dan met de 

Sovjetnationaliteit.  
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3 Assimilering - Russificering - Sovjetisering 

Anatoly Khazanov schrijft dat hij kennis heeft gemaakt met Oekraïners, Wit-Russen, Kazachen, 

Dagestanen, enzovoort, waaronder geleerden en antropologen, die niet eens hun eigen moedertaal 

spraken. Zij waren volgens hem gedoemd tot acculturatie, een proces waarbij de titulaire bevolking in 

dit geval geleidelijk aan kenmerken van de Russische cultuur overneemt (Khazanov, 1995 in Laitin, 

1998, 10). Volgens Hoffman (2009, 67) draagt assimilatie bij tot acculturatie, omdat er bij assimilatie 

geen sprake zou zijn van cultuurbehoud. In Oekraïne en Kazachstan, net als in sommige andere 

Sovjetrepublieken, was taalassimilatie bij een groot deel van de titulaire bevolking sterk aanwezig. Dat 

komt doordat de Sovjetregering maatregelen doorvoerde die het Russisch bevoordeelden en 

promootten, een proces genaamd ‘Russificering’. Een andere term hiervoor die in het vorige hoofdstuk 

reeds voorkwam, is ‘Sovjetisering’. Deze term wordt in veel mindere mate gebruikt, maar geeft 

eigenlijk een dieper inzicht in de culturele en linguïstische verschuivingen (Smith et al., 1998, 127). 

Officieel werd het Russisch ingesteld als voertaal voor interetnische communicatie, maar in feite werd 

de kennis van het Russisch een essentieel element om te kunnen deelnemen in de Sovjetmaatschappij. 

Het promoten van één taal leidde er onoverkomelijk toe dat nationale talen steeds minder gebruikt 

werden. Aangezien talen een belangrijk kenmerk zijn van etnische identiteit, kan de verandering van 

taalgebruik ervoor zorgen dat niet-Russische minderheden geconfronteerd worden met etnische 

assimilatie (Gorenburg, 2006, 273).  

 

Assimilatie is een veelzijdig begrip. Het verwijst naar een verandering van etnische identiteit, meestal 

van een minderheids- of ondergeschikte groep naar een  meerderheids- of dominante groep (Elklit & 

Tonsgaard, 1984 in Gorenburg, 2006, 280). Het is een traag proces dat vaak pas resultaten toont na 

enkele generaties (Gorenburg, 2006, 277). Daarnaast is het meestal niet het gevolg van een vrijwillige 

keuze, maar het resultaat van een vooropgesteld doel. Meestal is het veranderen van de moedertaal het 

belangrijkste ingrediënt in het assimilatieproces (Kolstoe, 1995, 292). Gorenburg maakt in zijn werk 

het onderscheid tussen ‘linguïstische assimilatie’, ‘linguïstische reïdentificatie’ en ‘etnische 

reïdentificatie’. Linguïstische assimilatie of Russificering verwijst naar het veranderen van de 

traditionele nationale taal of titulaire taal naar de taal van een andere etnische groep zonder van 

etniciteit te veranderen. Daarnaast kan er ook een onderscheid gemaakt worden tussen taalgebruik en 

taalidentiteit. Verandering van taalgebruik betekent niet noodzakelijk dat de perceptie van mensen 

verandert over wat hun moedertaal is. Als dat wel gebeurt spreekt men van linguïstische 

reïdentificatie. De twee belangrijkste factoren die bijdroegen tot linguïstische assimilatie en 

reïdentificatie zijn urbanisering en vermindering van onderwijs in de moedertaal (Gorenburg, 2006, 

280). Bij etnische reïdentificatie spreekt men niet alleen een andere taal, maar krijgt men ook een 

ander nationaliteitsgevoel. De mate van etnische reïdentificatie was beperkt in de Sovjet-Unie 



 12 

aangezien de etnische identiteit in het paspoort stond geschreven en bijna onmogelijk veranderd kon 

worden. Enkel bij interetnische huwelijken konden kinderen de nationaliteit van ofwel de vader, ofwel 

de moeder kiezen (Zaslavsky & Lury, 1979 in Gorenburg, 2006, 295). 

 

3.1 Assimilering en identiteitsvorming van Lenin tot Gorbatsjov 

In zijn werk legt Gorenburg (2006) de nadruk op de spanningen die er tijdens de Sovjet-Unie heersten 

tussen identiteitspromotie en assimilatie. Langs de ene kant bestonden er richtlijnen die etnische 

identiteit aanmoedigden, maar langs de andere kant bestonden er tegelijkertijd eveneens richtlijnen die 

assimilatie stimuleerden. Deze contradictie vond zijn oorsprong onder Lenin. Hij geloofde dat 

minderheden het socialisme alleen zouden steunen als ze zich niet meer onderdrukt zouden voelen 

door de Russische meerderheid en het recht hadden om hun eigen taal te spreken. Het beleid dat hij 

voerde heette ‘Korenizatsia’ of ‘inworteling’, waarbij onder andere de titulaire nationaliteit 

aangemoedigd werd. Tegelijkertijd wilde hij verschillende naties zo snel mogelijk laten samensmelten 

(Gorenburg, 2006, 278; Tishkov, 1997, 84). Niet-Russische nationaliteiten kregen in deze 

‘Korenizatsia-periode’ verregaande autonomie en bovendien werd literatuur in veel niet-Russische 

talen voor het eerst geprint om het analfabetisme te doen afnemen. Het aanmoedigen van de lokale 

talen werd toen beschouwd als de meest effectieve methode om het niveau van geletterdheid te 

verbeteren. Van Sovjetafgevaardigden werd bovendien ook verwacht dat ze de lokale talen leerden en 

gebruikten. Het ‘Korenizatsia-beleid’ zorgde er eveneens voor dat niet-Russen ook administratieve 

functies konden bekleden in de lokale Communistische Partij en in het staatsapparaat (Hagendoorn et 

al., 2001, 62; Subtelny, 2000, 387). Daar was immers nood aan, want met de Russische diaspora alleen 

was het onmogelijk om voldoende Sovjetmacht uit te bouwen in de republieken. Vandaar dat de lokale 

bevolking ook opgenomen werd in het Sovjetbestuur en lokale talen en onderwijs aangemoedigd 

werden (Kolstoe, 1995, 73). 

 

Een ommekeer vond plaats onder het bewind van Stalin vanaf het midden van de jaren ’30. Lokale 

initiatieven werden afgeschaft en vervangen door centrale planning. Etnische autonomie werd 

teruggeschroefd en culturele en politieke leiders van minderheidsgroepen werden beschuldigd van 

nationalisme en bijgevolg onderdrukt tijdens de periode van de ‘Grote Terreur’ (’36-’38). Onderwijs 

in de moedertaal en het promoten van de cultuur van minderheden werden grotendeels afgeschaft. Dit 

betekende het einde van de ‘Korenizatsia’ en het begin van een lange ‘Russificeringsperiode’. De 

regering startte daarom initiatieven om de kennis van de Russische taal bij minderheidsgroepen te 

doen toenemen (Blitstein, 1999 in Gorenburg, 2006, 279). Heel wat Russen verspreidden zich over de 

Sovjet-Unie met als doel de regionale ontwikkeling te doen toenemen. Russischtalige scholen werden 
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opgericht, Russischtalige kranten en andere faciliteiten werden verspreid (Kolstoe, 1995, 83). 

Hierdoor werd het Russisch de ‘lingua franca’ in de Sovjetrepublieken. Daarbij komt nog dat de 

Russen zichzelf als dominante etnische groep uitriepen doorheen de Sovjet-Unie (Hagendoorn et al., 

2001, 63). De Russen zelf deden bovendien weinig moeite om zich aan te passen aan de lokale taal en 

cultuur aangezien het Russisch toch overal werd opgelegd en allerlei diensten in het Russisch werden 

aangeboden. 

 

Een belangrijke stap in het Russificeringsproces was de schoolhervorming van Chroesjtsjov in 1958 

die van het Russisch de taal maakte voor interetnische communicatie in de Sovjet-Unie. Russisch was 

immers de taal van het Sovjet-socialisme, die diende als verbindende factor tussen de verschillende 

Sovjetrepublieken. Sindsdien werden ouders ook aangemoedigd om hun kinderen naar Russischtalig 

onderwijs te sturen (Bilinsky, 1962 in Gorenburg, 2006, 279; Kolstoe, 1995, 87). De lokale taal werd 

een keuzevak. In de stedelijke gebieden vonden ouders dit ook de beste oplossing aangezien hun 

kinderen met kennis van het Russisch meer toekomstmogelijkheden hadden. In veel gebieden werd de 

eigen taal plots slechts een bijvak in het lessenpakket. Tegen de jaren ’80 werd de meerderheid van de 

niet-Russische kinderen in de Sovjet-Unie in het Russisch onderwezen. Onderwijs in de moedertaal 

bleef wel de norm in de Baltische staten, de Kaukasus en in Centraal-Azië, behalve in Kazachstan 

(Karklins, 1986 in Gorenburg, 2006, 301). Kazachstan en Kirgizië waren dan ook het meest 

gerussificeerd van alle Centraal-Aziatische Sovjetrepublieken (Kolstoe, 1995, 66-67). Vandaar hadden 

de Russen ter plaatse zo goed als geen interesse om de lokale taal te leren en zonder die kennis is het 

moeilijk om de plaatselijke cultuur te begrijpen.  

 

Jonathan Pool (1978) merkt op dat tweetaligheid meestal asymmetrisch is: mensen van een taalgroep 

leren de taal van de andere groep, die wordt gebruikt als ‘lingua franca’, terwijl de andere groep 

eentalig blijft (Kolstoe, 1995, 88). Tijdens de Sovjet-Unie werd enkel van de niet-Russen verwacht 

tweetalig te zijn (Kolstoe, 2003, 125). Minder dan 1% van de Russen in Kazachstan sprak in 1989 

Kazachs, in Oekraïne was dat 34%. Een verklaring voor dit grote verschil kan gevonden worden in de 

culturele en linguïstische nabijheid tussen de Russen en de niet-Russen, in de grootte en de 

compactheid van de Russische gemeenschap, in het koloniale verleden en in de status van de lokale 

bevolking volgens de Russen (Kolstoe, 1995, 89). Een situatie waarin de Russen de titulaire taal 

overnemen komt minder vaak voor, maar sommige etnische Russen die op het Oekraïense platteland 

wonen, hebben het Russisch als moedertaal laten vallen ten voordele van het Oekraïens (Kolstoe, 

1995, 171).  
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Tijdens de Perestrojka onder Gorbatsjov vond er opnieuw een ommekeer plaats, maar dit keer in het 

voordeel van de titulaire bevolking. In deze periode was er een snelle groei van nationalistische 

bewegingen in de Sovjetrepublieken, waardoor de eigen nationale taal vaak een heropleving kreeg. 

Leiders van etnische minderheden zagen in deze politieke opening een kans om massabewegingen te 

starten, want ze vreesden ervoor dat hun cultuur en taal helemaal vernietigd zou worden door het 

Sovjetbeleid (Gorenburg, 2006, 298). Hieruit blijkt dat linguïstische en culturele kwesties een goede 

aanleiding konden geven tot nationalistische massamobilisaties. 

 

Onder de volgende hoofdstukken, 3.2 en 3.3, wordt dieper ingegaan op de manier waarop de 

Oekraïners en Kazachen de Russificering probeerden tegen te werken en de manier waarop de 

Russificering toch kon binnendringen in de maatschappij van beide landen. Daarnaast wordt nagegaan 

in welke mate de status van het Oekraïens en het Kazachs veranderd zijn omwille van de dominante 

positie van het Russisch. Ten slotte wordt er aangetoond welke demografische verschuivingen hebben 

plaatsgevonden en welke impact de Russificering had op het taalgebruik van de etnische Oekraïners en 

Kazachen.  

 

3.2 Van ‘Oekraïnisering’ naar ‘Russificering’ 

Vlak na de val van het Russische Rijk in 1917 lieten de Bolsjewiekse leiders in Oekraïne het gebruik 

van het Oekraïens in de steden toe, maar verspreiding van het Oekraïens op een breder staatsvlak 

keurden ze af. Ze zagen dit als een belangrijke manier van socialistische modernisatie in de steden die 

Russische zones moesten blijven op taalkundig en cultureel vlak. Oekraïense intellectuelen en 

partijleiders die ervoor pleitten het Oekraïens meer te gebruiken in scholen en andere instellingen 

werden in het begin ervan beschuldigd dat ze aan de kant stonden van de reactionaire machten. In 

1923 beantwoordde het Sovjetleiderschap de populaire groeiende onrust met de belofte een einde te 

maken aan de Russificering en de status van het Oekraïens te versterken. Hiermee kregen de 

Bolsjewieken de steun van de intelligentsia en de plattelandsbevolking (Hrycak, 2006, 72).  

 

Aan dit mooie verhaal kwam snel een einde, want zodra Stalin aan de macht kwam en het Russisch 

weer werd ingevoerd, werden ook heel wat aspecten van ‘Oekraïnisering’ terug aan de kant 

geschoven. Onder de volgende puntjes worden de effecten van de ‘Oekraïnisering’ en de 

‘Russificering’ belicht en wordt er nagegaan welke factoren bijdragen tot de snelle ‘Russificering’.  
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3.2.1 Van Oekraïenstalig naar Russischtalig onderwijs 

Het Oekraïens werd opnieuw ingevoerd in scholen, staatsinstellingen en andere sectoren in de jaren 

‘20. Tijdens deze periode van ‘Oekraïnisering’ introduceerden politici de moedertaal opnieuw 

doorheen de republiek. Leiders van de Oekraïense Sovjetpartij uitten hun protest tegen de voormalige 

Russificering en verplichtten partijleden en regeringsafgevaardigden om Oekraïens te spreken, respect 

te tonen voor de Oekraïense taal en cultuur en om Oekraïners op te nemen in de partij. Gerussificeerde 

partijafgevaardigden gingen hier tegenin en onderwijzers zagen hierin een nieuwe mogelijkheid om 

Oekraïens te introduceren in het groeiende schoolsysteem (Liber, 1992 in Hrycak, 2006, 73). In 1932-

1933 ging slechts 4,8% van de kinderen in Oekraïne naar Russischtalige scholen, hoewel de Russen 

toen 9,2% van de totale bevolking uitmaakten. Bijgevolg sprak meer dan de helft van de Russische 

afgestudeerden in Oekraïne beter Oekraïens dan de eigen moedertaal, het Russisch (Kolstoe, 1995, 

81). 

 

In 1933 begon de Sovjet-Unie veel aspecten van de Oekraïnisering aan te vallen. Voorstanders van de 

Oekraïnisering werden uit het Commissariaat van Onderwijs, schoolinstellingen en pedagogische 

instellingen gezet. De centrale staat van de Sovjet-Unie legde een top-down reorganisatie op van het 

onderwijssysteem. Duizenden Oekraïense scholen en universiteiten moesten afstappen van het 

moedertaalprincipe en terugkeren naar het Russisch als belangrijkste voertaal (Krawchenko, 1985 in 

Hrycak, 2006, 73). Bovendien werden woorden uit Oekraïense woordenboeken gezuiverd met als doel 

het Oekraïens meer op het Russisch te laten gelijken. Geleidelijk aan verdween het wetenschappelijke 

jargon in het Oekraïens (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 348). Een wet van 1938 maakte van het Russisch 

een verplicht vak in alle Sovjetscholen (Kolstoe, 1995, 85). Het aantal uren Russisch in scholen werd 

opgekrikt en er ontstond een zogenaamd tweetalig schoolsysteem waarin het Russisch de primaire taal 

was. Alle etnische Oekraïners in de steden waren bijgevolg verplicht om in het Russisch te studeren. 

Enkel op het platteland en in het pas veroverde West-Oekraïne konden etnische Oekraïners lessen 

volgen in het Oekraïens (Bilinsky, 1962 in Hrycak, 2006, 73). Daar waren de effecten van de 

Russificering niet zo sterk aangezien het gebied pas na de Tweede Wereldoorlog gecontroleerd werd 

door de Sovjet-Unie (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 349). 

 

3.2.2 Status van het Russisch en het Oekraïens 

Tijdens de Sovjet-Unie was het voordelig om Russisch te kunnen spreken, want enkel met kennis van 

het Russisch konden de mensen hogerop klimmen of konden ze toegang krijgen tot universiteiten. 

Daarom werden kinderen tijdens de Sovjet-Unie voornamelijk naar Russische of naar tweetalige 

scholen gestuurd. Ten gevolge van deze maatregelen verdween het Oekraïens uit het dagelijks leven. 

Het aantal plaatsen waar Oekraïens gesproken werd verminderde aanzienlijk, waardoor de kwaliteit 
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van de taal achteruit ging. Daarnaast verloren de Oekraïenstaligen die overbleven de vlotheid in het 

spreken. Bijgevolg schakelden ze over op het Russisch, omdat ze niet gezien wilden worden als 

onbeschaafde mensen die een dialect spraken. Dat zorgde ervoor dat het standaard-Oekraïens plaats 

moest maken voor het Russisch (Zalizniak & Masenko, 2001 in Hrycak, 2006, 79). Bovendien waren 

jongeren die waren opgegroeid in een Russischtalige omgeving meer dan hun ouders geneigd om het 

Russisch als hun moedertaal te beschouwen en om hun etnische identiteit naar het  Russisch te 

veranderen (Gorenburg, 2006, 299). Het Russisch had duidelijk een hogere status gekregen dan het 

Oekraïens en beïnvloedde bijgevolg de taalkeuze in het onderwijs bijvoorbeeld. 

 

3.2.3 Russische migratie naar Oekraïne 

Na de dood van Stalin in 1953 probeerde Chroesjtsjov van Oekraïne het ‘broertje’ van Rusland te 

maken en bij wijze van goede wil schonk hij het schiereiland de Krim, waar de meerderheid van de 

bevolking Russisch was, aan Oekraïne. Hierdoor steeg het aantal Russen in Oekraïne met enkele 

honderdduizenden (Kolstoe, 1995, 86). In de late jaren ’70 zorgden staatscampagnes en migratie voor 

de versterking van het Russisch taalgebruik in het onderwijs. Toenemende migratie van Rusland en 

andere republieken naar de Oost-Oekraïense industriesteden zorgden ervoor dat het Russisch meer 

ingeburgerd werd in Oekraïense steden. Kinderen van migranten gingen naar scholen waar Russisch 

de onderwijstaal was, wat nog een factor was die bijdroeg tot de Russificering in de Oekraïense 

industriesteden. Het aantal tweetalige en Russische scholen steeg aanzienlijk doorheen de republiek. 

Het Russisch werd de voornaamste taal in het onderwijs en in buitenschoolse activiteiten (Bilinsky, 

1962 in Hrycak, 2006, 86). 

 

3.3 Russificeringsprojecten in Kazachstan en de weerstand van het volk 

Grote hoeveelheden Russen migreerden naar Kazachstan zodra het land geïncorporeerd werd in de 

Sovjet-Unie in 1920. In diezelfde periode echter werden duizenden Russen en Oekraïners van hun 

boerderijen gejaagd omdat de Kazachen land begonnen toe te wijzen aan de lokale etnische bevolking 

om de gevolgen van de Russische kolonisering tegen te gaan. Tien jaar lang was er amper immigratie 

in het land. Dit was een deel van het Kazachs regeringsbeleid, genaamd ‘Kazachstan voor de 

Kazachen’ (Kolstoe, 1995, 75). De weerstand van het volk kon de Russische invloeden echter niet 

lang tegenhouden en al gauw ontstond er een lange periode van Russificering die tot op de dag van 

vandaag zijn sporen nalaat. Immigratie van Russen en andere Slavische volkeren, Russischtalig 

onderwijs, Russisch in de media en op de werkvloer hebben allemaal bijgedragen tot de hedendaagse 

rol van het Russisch en Russische aanwezigheid in het land. De volgende hoofdstukken gaan verder in 

op de toenemende Russische aanwezigheid tijdens de Sovjet-Unie. 
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3.3.1 Van ‘Korenizatsia’ naar Russificering 

Vanaf de jaren ’20 tot begin jaren ’30 kon de Kazachse nationale identiteit goed ontwikkelen dankzij 

het ‘Korenizatsia-beleid’ van de Sovjet-Unie. De Kazachse nationaliteit werd versterkt en het Kazachs 

werd de nationale standaardtaal in politieke- en in onderwijsinstellingen. Het doel hiervan was de 

geletterdheid te verhogen. Daarnaast werden lokale Russen in de Sovjetrepublieken aangemoedigd om 

minderheidstalen te leren (Martin, 1991 in Fierman, 2005, 401). Dit ‘Korenizatsia-beleid’ kwam tot 

stilstand nadat Stalin aan de macht kwam. Nationalistische gevoelens mochten op geen enkele manier 

nog geuit worden en al wie dat wel deed werd opgeruimd. De Kazachse intelligentsia werd in de jaren 

’30 onderdrukt en geëxecuteerd. Sindsdien ontstond er een periode van intense Russificering 

(Smagulova, 2008, 443). Verschillende factoren droegen bij tot dit Russificeringsproces. 

 

Een van de factoren die de Russificering bevorderde is de demografische samenstelling van het land 

die drastisch veranderde vanaf het einde van de 19e eeuw. Het aantal Russen nam toe ten gevolge van 

verschillende immigratiestromen en deportaties vanaf het einde van de jaren ’30 en begin jaren ’40. 

Mensen van veel verschillende etnische groepen werden naar Kazachstan gedeporteerd omdat ze 

‘gestraft’ waren door Stalin (Fierman, 2005, 403). Tegen januari 1953 waren er bijna een miljoen 

gedeporteerden waaronder Duitsers uit de inmiddels opgeheven Wolga-Duitse republiek (Onwijn, 

2006, 30), Koreanen uit het Russische Verre Oosten en Siberië, Tsjetsjenen, Ingoesjeten, Kaukasiërs, 

Polen, enz. In 1926 was de Kazachse bevolking nog de meerderheid in het land met 58%, maar met al 

deze gedeporteerden en Russische en Oekraïense immigranten werden de Kazachen uiteindelijk een 

minderheid in hun eigen land (Smagulova, 2008, 444). De grote hongersnood van begin jaren ’30 

zorgde ervoor dat meer dan een miljoen Kazachen om het leven kwamen (Olcott, 1987 in Fierman, 

2005, 403). In 1959 maakten de Kazachen amper 30% uit van de bevolking, waarvan de meerderheid 

plattelandsbevolking was. Het aantal Russen bedroeg toen 43% en het totaal aantal Slaven 52% 

inclusief Oekraïeners, Wit-Russen en Polen (Fierman, 2005, 403; Smagulova 2008, 444). In 1970 was 

20% van de stedelijke bevolking Kazachs, terwijl de Slavische volkeren over het hele land de 

meerderheid vormden (Smagulova, 2008, 444).   

 

3.3.2 Russisch als onderwijstaal in Kazachse scholen 

De Russen vormden echter niet alleen een demografische meerderheid. Ze waren ook dominant op 

politiek, economisch en cultureel vlak. Grote ladingen Russen werden immers naar Kazachstan 

gestuurd om er het onderwijs, de gezondheidszorg, de industrie en landbouw te organiseren. De 

meesten van hen bleven in Kazachstan wonen en hebben zich daar gevestigd (Hagendoorn et al., 2001, 

75). In 1940 werd het Cyrillisch alfabet doorgevoerd, nadat er al verschillende wijzigingen waren 

geweest van het Arabisch schrift in 1924 naar het Latijnse alfabet in 1929. Een wet van 1938 maakte 
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van het Russisch een verplicht vak in alle niet-Russischtalige scholen in de Sovjet-Unie (Fierman, 

2005, 401-402), maar vanaf 1955 werd het Kazachs niet langer aangeleerd in de Russische scholen in 

Kazachstan (Smagulova, 2008, 444).  

 

Bij de onderwijshervorming van 1958 werd de positie van het Kazachs nog verder afgezwakt. De 

onderwijstaal hing vanaf die moment af van de keuze van de ouders en moest dus niet langer de 

moedertaal zijn. In werkelijkheid hadden de ouders weinig keuze en bovendien was de kwaliteit van 

het Russischtalig onderwijs beter. De keuze was dus snel gemaakt. Ruim 700 Kazachstalige scholen 

werden gesloten, waardoor onderwijs in de moedertaal niet langer beschikbaar was voor een groot 

deel van de Kazachen. Alleen op het platteland waren nog Kazachse scholen te vinden (Smagulova, 

2008, 444). In het midden van de jaren ’80 ging meer dan 80% van de Kazachse kinderen op het 

platteland naar Kazachstalige scholen (Kazachstan Ministry of Education, 1989 in Fierman, 2005, 

402). In de hoofdstad Almaty bleef er nog maar een van de vier Kazachstalige scholen over op het 

einde van de jaren ’70. Bijgevolg daalde het aantal leerlingen in Kazachstalig onderwijs aanzienlijk: 

van 75% van de kinderen in 1958 naar 34% in 1991, waarvan de meerderheid op het platteland 

woonde (Smagulova, 2008, 444).  

 

3.3.3 Impact van Russische landbouwhervormingen  

Naast het onderwijs speelde ook de landbouwsector een belangrijke rol in het Russificeringsproces. 

Na de Tweede Wereldoorlog werden er nog meer Russen naar Kazachstan gezonden om de 

landbouwsector te helpen ontwikkelen en de leegstaande gronden te cultiveren, de zogenaamde 

‘Maagdelijke Gronden Campagne’ onder Chroesjtsjov. Ongeveer 350 000 Russen kwamen aan op de 

‘Maagdelijke Gronden’ in de jaren ’50. Bijgevolg werd de noordelijke helft van Kazachstan 

grotendeels bewoond door Russische boeren (Hagendoorn et al., 2001, 75). Kazachse leiders 

probeerden de veranderende etnische samenstelling van het land tegen te gaan, maar deze nationale 

oppositie werd aan de kant geveegd. Chroesjtsjov zorgde ervoor dat de Kazachse eerste minister en 

zijn afgevaardigde vervangen werden door etnische Russen, waaronder Leonid Brezjnev (Kolstoe, 

1995, 90). Tegen de jaren ’70 vormden de Russen de meerderheid van de totale stedelijke bevolking in 

Kazachstan met 58,4% (Kolstoe, 1995, 49). Daardoor was Kazachstan de enige Sovjetrepubliek waar 

de eigen nationaliteit een minderheid was (Smagulova, 2008, 446). 
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3.3.4 Status van het Russisch en het Kazachs 

De dominantie van het Russisch in het onderwijs, in het dagelijkse leven en op de arbeidsmarkt 

enerzijds, en het gebrek aan Kazachstalige sociale- en onderwijsinstellingen anderzijds, leidde 

uiteindelijk tot taalassimilatie of Russificering. In 1989 beweerde 77,8% van de stedelijke etnische 

Kazachen en 64,2% van alle etnische Kazachen in Kazachstan vlot Russisch te spreken en schrijven. 

Een groot deel van de Kazachse stedelijke bevolking sprak veel vlotter Russisch dan Kazachs. Meer 

dan 80% van de totale bevolking sprak vloeiend Russisch tegen het einde van de Sovjet-Unie 

(Fierman, 2006, 101). Aangezien kennis van het Russisch zorgde voor goedbetaalde jobs in 

vooraanstaande economische sectoren en de Kazachen daarentegen op het land werkten, kreeg het 

Russisch een hogere status. Dit toont aan dat taal sociale verschillen tussen Kazachen in de hand kan 

werken. Russischtalige Kazachen hadden immers meer kans op een universiteitsdiploma terwijl 

Kazachstalige Kazachen veeleer een laag onderwijsniveau hadden behaald. Het Kazachs werd 

bijgevolg geassocieerd met armoede, achterlijkheid en het platteland (Smagulova, 2008, 445). Zelfs 

wanneer het Kazachs als keuzevak werd gegeven in Russischtalige scholen, werd het vak niet serieus 

genomen wegens de lage status (Fierman, 2006, 201). Desondanks speelde het Kazachs wel een 

belangrijke rol op gebied van Kazachse etnische identiteit. Volgens verschillende volkstellingen van 

de Sovjet-Unie gaven de Kazachen bijna unaniem het Kazachs op als hun moedertaal (Smagulova, 

2008, 445). 

 

4 Derussificering en opkomend nationalisme vlak voor de val 

Tijdens de Perestrojka en de Glasnost onder Gorbatsjov halverwege de jaren ’80 ontstond er een 

periode van openheid en tolerantie. Na decennialange Russificering begonnen nationalistische 

bewegingen op te komen en stelden merendeel van de Sovjetrepublieken de titulaire taal in als enige 

officiële staatstaal. Hier kwamen echter enkele problemen bij kijken aangezien grote delen van de 

Kazachse en Oekraïense bevolking zodanig gerussificeerd waren, waardoor ze de eigen taal amper 

beheersten. Hierdoor was de kans op spanningen tussen de etnische Kazachstalige Kazachen en de 

Russischtalige Kazachen, etnische Russen en andere etnische groepen groter in Kazachstan. De bal lag 

immers plotseling in het kamp van de titulaire bevolking. In Oekraïne was de situatie gelijkaardig.   

 

4.1 Moedertaal versus Taalgebruik 

De overgrote meerderheid van de Sovjetburgers van niet-Russische origine ziet nationaliteit en 

nationale taal als een samen horend geheel. Hoewel de meerderheid van de Sovjetburgers Russisch 

sprak, gaven ze de taal van hun nationaliteit aan als hun moedertaal. Op die manier leek het alsof veel 
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minder mensen Russisch spraken dan in werkelijkheid het geval was. Er waren immers meer niet-

Russen die de eigen nationale taal niet konden spreken dan niet-Russen die geen Russisch konden 

spreken. In 1989 bijvoorbeeld beweerde bijna 99% van de Kazachen in Kazachstan dat Kazachs hun 

moedertaal was. Volgens schattingen van experten sprak een derde van de Kazachen in de republiek 

slecht of zelfs geen Kazachs. De taal werd dan ook in slechts 10 van de 50 sectoren in het publieke 

leven gebruikt. In Oekraïne toont de volkstelling van 1989 dat 12,2% van de Oekraïners het Russisch 

beschouwt als de moedertaal en 59,5% Russisch kon spreken. Het werkelijke niveau van 

taalacculturatie is echter veel hoger. In sommige regio’s domineert het Russisch alle domeinen van het 

publieke leven zoals op het schiereiland de Krim en in Donbas (Tishkov, 1997, 88).  

 

Aangezien te weinig mensen de juiste gegevens gaven over hun werkelijke moedertaal tijdens een 

volkstelling van de Sovjet-Unie in 1989 werd er in een soortgelijke volkstelling nagegaan in hoeverre 

de verschillende Sovjetvolkeren kennis hebben van het Russisch. In Kazachstan, waar 40% van de 

bevolking Kazachs was in 1989, 38% Russisch, 6% Duits, 5% Oekraïens, 2% Oezbeeks en 2% 

Tataars, erkende 64% van de Kazachen dat ze Russisch konden spreken. In deze nieuwe volkstelling 

die door Tishkov besproken wordt, sprak 9% van de Russen Kazachs en van de andere etnische 

groepen sprak de overgrote meerderheid Russisch (+/- 95%) en een kleine minderheid Kazachs (+/- 

7%). In Oekraïne was 73% van de bevolking Oekraïens en 22% Russisch. Van de Oekraïners gaf 72% 

toe dat ze Russisch konden spreken en 34% van de Russen bekende Oekraïens te kennen (Tishkov, 

1997, 90-91). 9% van de etnische Oekraïners gaf het Russisch aan als de moedertaal (Smith et al., 

1998, 119). Uit het voorbeeld van Kazachstan kan worden afgeleid dat de etnische minderheden in het 

land, waaronder de Duitsers, Oekraïners en Oezbeken veeleer Russisch leren en ook gebruiken in het 

dagelijks leven dan de lokale taal, het Kazachs te leren. Zo spreekt 96% van de Oekraïners in 

Kazachstan Russisch en 6% spreekt Kazachs (afgeleid uit tabel, Tishkov, 1997, 90). Dat wordt 

asymmetrische tweetaligheid genoemd zoals onder hoofdstuk 3.1 wordt. Hieruit blijkt dat het Russisch 

wel degelijk een dominante positie had tijdens de Sovjet-Unie en dat de volkstelling van 1989 niet de 

werkelijkheid weergeeft. Aangezien het veel voordeliger was om Russisch te leren dan de lokale taal, 

kende de meerderheid van de etnische minderheden in de Sovjetrepublieken beter Russisch dan de 

lokale taal. Toch werd het Russisch niet door iedereen even snel als moedertaal beschouwd. 

 

Een andere groep die de gevolgen van het Russificeringsproces sterk voelde, was de 

diasporabevolking van de verschillende Sovjetrepublieken. De diaspora’s van de meeste grote 

Sovjetrepublieken, behalve de Russen, begonnen hun eigen moedertaal te verliezen tijdens de Sovjet-

Unie. Velen van hen zagen het Russisch als hun moedertaal. Het valt het echter op dat de niet-

Europese Sovjetburgers die gemigreerd waren naar een andere Sovjetrepubliek voornamelijk hun 
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eigen taal bleven spreken. De linguïstische Russificering van diaspora’s had blijkbaar het meeste 

effect op andere Slavische burgers, namelijk op Oekraïners en Wit-Russen (Kolstoe, 1995, 83).  

 

Vanaf begin 1989 begonnen de verschillende republieken de Sovjetcultuur en -ideologie te verwerpen. 

Een van de eerste eisen van de nationalisten in de Sovjetrepublieken, was de verandering van de 

nationale taal. Voor de feitelijke politieke onafhankelijkheid hadden de meeste republieken al een 

eigen staatstaal ingesteld. De introductie van de eigen taal was volgens Kolstoe een van de 

belangrijkste hefbomen om een onafhankelijke staat te verkrijgen (Kolstoe, 2003, 120). Het Russisch 

werd gezien als een symbool van onderdrukking. Dit had ook een invloed op de antwoorden van de 

bevolking in de volkstelling van 1989. Voornamelijk Oekraïners en Wit-Russen zouden hun kennis 

van het Russisch te laag hebben weergegeven. Dat komt onder meer doordat sommigen denken dat ze 

een mengeling spreken tussen Russisch en Oekraïens omdat de twee talen zo dicht bij elkaar liggen en 

op elkaar gelijken (Tishkov, 1997, 91).   

 

4.2 Derussificering en nationalistische bewegingen 

In de jaren ’80, vlak voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, ontstonden er in de verschillende 

Sovjetrepublieken heel wat nationalistische bewegingen en opstanden. Enkele lokale initiatiefnemers 

probeerden de titulaire cultuur en taal te promoten en aan te moedigen bij de bevolking. In sommige 

republieken was de bevolking meer gerussificeerd dan elders. Vandaar dat de mate waarin opstanden 

voorkwamen sterk verschilde van regio tot regio.  

 

Merkwaardig echter was het resultaat van een referendum dat in 1991 gehouden werd om na te gaan in 

hoeverre de Sovjetbevolking voorstander was van het behoud van de autoriteit van de Sovjet-Unie. 

Het referendum stelde de volgende vraag: ‘vindt u het nodig om de Sovjet-Unie te behouden als een 

vernieuwde federatie van gelijke soevereine republieken, waar de rechten en vrijheden van het 

individu van elke nationaliteit volledig zullen worden gegarandeerd?’. 80% van de bevolking had 

gestemd, waarvan 76,4% ‘ja’ stemde. De grootste steun kwam uit Centraal-Azië (+/- 95% stemde ‘ja’) 

en de minste uit Rusland (71,3% ja-stemmen) en Oekraïne (70,2% ja-stemmen) (Tishkov, 1997, 50-

51; Kolstoe, 1995, 174).  

 

Een andere manier om alle Russen of iedereen met dezelfde etniciteit samen te houden is 

grensherzieningen. Alexander Solzhenitsin, een bekende Russische schrijver in ballingschap, deed in 

1990 in zijn pamflet ‘Hoe moeten we Rusland organiseren?’ een voorstel om de drie Slavische 



 22 

republieken Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland samen te voegen om een nieuwe ‘Russisch staat’ te 

vormen. Daarnaast zouden Russen in noord-Kazachstan ook mogen toetreden (Solzhenitsin, 1990 in 

Kolstoe, 1995, 301). In Kazachstan vielen en vallen taalkundige en etnische grenzen immers niet 

samen, net zoals in Oekraïne (Kolstoe, 2003, 120). Uit opiniepeilingen bleek echter dat de 

meerderheid van de Russische diaspora tegen grensveranderingen was (Kolstoe, 1995, 305).  

 

Het verdwijnen van de Sovjet-Unie zorgde voor een politieke afstand van Rusland en culturele de-

russificering. Er was echter meestal geen snelle politieke re-integratie, noch een vlotte overgang naar 

een democratie, noch sociale verbetering in de nieuwe onafhankelijke landen (Tishkov, 1997, 54). 

Tegen de late jaren ’80 liepen de taalkwesties in bijna alle ex-Sovjetrepublieken hoog op en mondden 

ze soms zelfs uit in open gewelddadige conflicten (Tishkov, 1997, 99). De situatie in Oekraïne en 

Kazachstan zullen in de volgende hoofdstukken onder de loep worden genomen. 

 

4.2.1 Oekraïne 

De bevolking in Oekraïne die door de jaren heen in een bi-cultureel land leefde, was verward over de 

etniciteit waartoe ze behoorde. De lokale bevolking beschreef het in 1988 als volgt: ‘onder het ene 

regime waren we Oekraïners, onder het andere Russen, maar eerlijk gezegd weten we niet wie we zijn’ 

(Chizhikova, 1988 in Tishkov, 1997, 20; Kolstoe, 1995, 172). 

 

Tijdens de Glasnost grepen Oekraïense intellectuelen de kans om terug te keren naar het 

moedertaalprincipe en de dominantie van het Russisch terug te schroeven. Zij brachten samen met 

schrijvers, geleerden en studenten een nationale heropleving teweeg. De eerste acties werden 

ondernomen in West-Oekraïne en in Kiev. Culturele evenementen werden georganiseerd om het 

nationaal bewustzijn op te wekken en te promoten. Een van de organisaties die politiek zeer belangrijk 

was, was de Taras Shevchenko Ukrainian Language Society (ULS). De ULS probeerde door het 

organiseren van culturele en artistieke evenementen de heropleving van de moedertaal, het Oekraïens, 

bij Oost-Oekraïense intellectuelen aan te moedigen. Op het einde van de jaren ’80 was het de grootste 

civiele organisatie die niet onder directe staats- en partijcontrole stond. Nadat de ULS een coalitie had 

gevormd met andere oppositiegroepen zoals de People’s Movement in Support of Perestroika of Rukh, 

gebruikten ze hun staatsautonomie om een politiek gevecht tegen de Oekraïense Communistische 

Partij te leiden. Het waren voornamelijk studenten, schrijvers en onderwijzers die het 

moedertaalprincipe steunden en zich aansloten bij Rukh. Ze organiseerden hongerstakingen en 

opstanden die er uiteindelijk toe leidden dat het partijleiderschap aftrad en ervoor zorgden dat het 

parlement de heropleving van de moedertaal ondersteunde. In oktober 1989 organiseerde Rukh samen 
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met universiteitsstudenten en andere invloedrijke geleerden een massaprotest in Kiev. Als reactie 

voerde het parlement een grondwetswijziging door die van het Oekraïens de officiële staatstaal maakte 

(Hrycak, 2006, 75; Kolstoe, 1995, 180-181). Het gebruik van het Oekraïens in het publieke leven werd 

eveneens opgekrikt. Om de niet-Oekraïense bevolking gerust te stellen en om ook van hen steun te 

winnen voor de Oekraïense onafhankelijkheid, keurde het parlement ook een aantal maatregelen goed 

die de Russischtaligen ten goede kwamen. Tot die maatregelen behoorden onder andere de keuze van 

de ouders wat betreft de onderwijstaal, een Speciale Verklaring van de Rechten van Minderheden die 

alle burgers het recht gaf Russisch te spreken, etnoculturele rechten uitbreidde en het gebruik van 

minderheidstalen goedkeurde. Deze toegevingen zorgden ervoor dat de Rukh een grote publieke 

aanhang genoot (Hrycak, 2006, 75-76). Ook op regionaal gebied ontstonden er radicale Oekraïense 

nationalisten die de derussificering en reoekraïnisering van lokale Oekraïners aanmoedigden. In 

Donbas bijvoorbeeld waar 51% van de bevolking Oekraïens was in 1989, beschouwde 38% van hen 

het Russisch als de moedertaal. De regering en intellectuelen werken er nu aan om het ‘foute 

bewustzijn’ van zij die hun ‘Oekraïensheid’ verloren hebben, te verbeteren (Tishkov, 1997, 89).  

 

4.2.2 Pogingen tot ‘Kazachisering’ in Kazachstan 

Kazachstalige Kazachen werden jarenlang op politiek, economisch en cultureel vlak gedomineerd 

door het Russisch. Bovendien werden ze zelfs op demografisch vlak bedreigd aangezien de etnische 

Kazachen de minderheid waren in hun eigen land. Van de vijftien Sovjetrepublieken was Kazachstan 

de meest multi-etnische en werd het land in de Sovjetpropaganda ‘de planeet met honderd 

nationaliteiten’ genoemd. In geen enkele andere Sovjetrepubliek vormde de titulaire bevolking de 

minderheid en in geen enkele Centraal-Aziatische republiek waren ze zo sterk gerussificeerd als in 

Kazachstan (O’Callaghan, 2005, 208). Om enige promotie in het beroepsleven te krijgen of toegang 

tot bepaalde instanties was kennis van het Russisch vereist. Vandaar dat mensen veeleer Russisch 

leerden dan Kazachs. Jongeren die opgroeiden tijdens de Sovjet-Unie hadden immers ook geen andere 

keuze dan Russisch te leren. De taalverandering naar het Russisch, de bevoordeelde status ervan en de 

marginalisering van het Kazachs zorgden ervoor dat lokale elites de status quo van de twee talen in 

vraag begonnen te stellen en als reactie daarop hun ongenoegen uitdrukten. In de jaren ’80 werd het 

taalverlies bij de Kazachen onder de aandacht gebracht en volgden er enkele pogingen tot politieke 

liberalisering en ‘Kazachisering’ (Smagulova, 2008, 446).  

 

Toen Gorbatsjov in 1986 bijvoorbeeld een Rus aanduidde als eerste minister van Kazachstan, kwam er 

veel tegenspraak van de bevolking. Kazachs nationalisme mondde uit in geweld en anti-Russische 

opstanden. De pasbenoemde Kazachse minister, Nursultan Nazerbajev, verklaarde het Kazachs in 
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1989 onmiddellijk als enige officiële staatstaal. De regerende communistische elite ondernam in 1991 

een poging om aan de macht te blijven door de onafhankelijkheid uit te roepen. Kazachstan werd een 

presidentiële republiek (Hagendoorn et al., 2001, 75). Toch was de nationalistische beweging in 

Kazachstan eerder zwak en waren er slechts enkele leidende figuren. De Kazachse elites zouden 

bovendien minder nationalistisch ingesteld zijn dan de elites in andere ex-Sovjetrepublieken. Kolstoe 

(2003) heeft alleszins deze vermoedens aangezien Kazachstan onder andere de laatste Sovjetrepubliek 

was die de politieke onafhankelijkheid verklaarde op 16 december 1991. Daarnaast waren de 

Kazachse politieke elites ook sterk gerussificeerd, waardoor hun persoonlijke belangen door de 

opkomst van de Kazachse taal bedreigd werden. Een kleine groep culturele elites daarentegen hadden 

hun kennis van het Kazachs beter onderhouden (Kolstoe, 2003, 121). Dit schept een beeld van de 

complexiteit waarmee men in Kazachstan te maken kreeg in de laatste jaren van de Sovjet-Unie. 

 

De eerste pogingen tot Kazachisering kwamen pas echt tot uiting toen de taalwet in 1989 werd 

goedgekeurd. Deze had zijn impact op verschillende gebieden in de maatschappij. Zo werden er 

nieuwe regelingen getroffen rond taalgebruik in het onderwijs, in de media en op het werk om de 

status van het Kazachs te verhogen (Fierman, 2005, 406). Ten eerste kreeg ongeveer de helft van de 

stedelijke Kazachse leerlingen les in het Russisch net voor de val van de Sovjet-Unie. Nieuwe 

regelingen in verband met onderwijstaal werden getroffen om het Kazachstalig onderwijs aan te 

moedigen. Ten tweede was de kwaliteit van Kazachstalige radio- en televisieprogramma’s veel lager 

dan de Russischtalige. Bovendien werden meerdere uren in het Russisch uitgezonden omdat deze meer 

populariteit genoten. De taalwet van 1989 vereist dat minstens de helft van de programma’s in het 

Kazachs worden uitgezonden. Omroeporganisaties proberen de wet te omzeilen door Kazachstalige 

programma’s ’s nachts uit te zenden (O’Callaghan, 2005, 209; Fierman, 2005, 409). Ten slotte was het 

Russisch de communicatietaal op het werk in de steden tijdens de jaren ’70 en ’80. Weinig niet-

Kazachen spraken Kazachs en de meeste stedelijke Kazachen spraken en spreken nog steeds vlot 

Russisch. De taalwet probeert hier veranderingen in te brengen door het Kazachs in onder andere 

overheidsinstellingen op te leggen als voertaal (Fierman, 2005, 406-409). Veel Kazachen voelden zich 

bovendien meer cultureel en linguïstisch verbonden met Rusland dan met hun eigen land en 

landgenoten. Stedelijke Kazachen beseften dat ze meer gemeenschappelijk hadden met de Russen dan 

met de Kazachen in de dorpen (Fierman, 2005, 410). Dit zijn allemaal factoren die de terugkeer naar 

het Kazachs bemoeilijken. 

 

Daarnaast kreeg het taalbeleid van ‘Kazachisering’ verschillende vormen doorheen de jaren waardoor 

er vaak onduidelijkheid werd gecreëerd. Zo werd in 1990 het ‘Staatsprogramma voor de Ontwikkeling 

van de Kazachse Taal’ goedgekeurd, dat ervoor zorgde dat al het officiële papierwerk en alle 
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documentatie vertaald moest worden in het Kazachs tegen 1994. Dit veroorzaakte heel wat 

ontevredenheid bij Russen en andere niet-Kazachse groepen, voornamelijk in de noordelijke en 

noordoostelijke delen van Kazachstan waar de Kazachen een minderheid vormen. Het voedde de 

spanningen tussen Russische en Kazachse etnonationale bewegingen in de stad Uralsk, waar de 

Kazachen slechts 23% van de bevolking uitmaken. Het vergde immers een grote aanpassing voor de 

grote Russischtalige meerderheid om plotseling alles in het Kazachs te moeten doen. Vandaar dat de 

nieuwe regelingen omtrent taalgebruik vaak niet werden toegepast in de nieuwe onafhankelijke 

republieken. De spanningen tussen de nationale bevolking en de Russen of Russischsprekenden waren 

inmiddels toch al losgebroken (Tishkov, 1997, 99). Pas na de onafhankelijkheid werden meer 

inspanningen geleverd om een efficiënter ‘Kazachiseringsbeleid’ door te voeren (Smagulova, 2008, 

446). 
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DEEL III: NA DE VAL IN 1991 

5 Nationalistische politiek en identiteit 

Nationalistische politiek gaat gepaard met twee met elkaar verwante identiteitskwesties. Ten eerste is 

er in verschillende ex-Sovjetrepublieken sprake van een ‘nationale opleving’. Kennis van het Russisch 

was een grote troef tijdens de Sovjet-Unie om hoger onderwijs te genieten en aantrekkelijke functies 

in te nemen. Op professioneel en politiek vlak werd het normaal om Russisch te beheersen (Laitin, 

1998, 25; Tishkov, 1997, 99). Bijgevolg werd het Russisch steeds meer ingeburgerd bij grote delen 

van de Sovjetbevolking. In de late jaren ’80 ontstonden er echter steeds meer radicale nationalistische 

bewegingen in meerdere republieken, omdat ze schrik hadden dat de massale immigratie van Russen 

een bedreiging vormde voor het voortbestaan van de eigen natie. Deze nationalisten probeerden te 

voorkomen dat de dominantie van het Russisch bleef voortbestaan en de eigen taal uitstierf (Laitin, 

1998, 25). Spanningen die ontstaan omtrent taal hebben volgens Tishkov niet tot belangrijkste doel de 

eigen nationale identiteit te versterken, maar worden opgewekt om een sterk anti-Russisch politiek 

standpunt in te nemen (Tishkov, 1997, 98). In zekere zin gaat het hier ook om een machtsstrijd, waarin 

het belangrijk is om het voor het zeggen te hebben. Vandaar dat er grote veranderingen werden 

doorgevoerd in de ex-Sovjetrepublieken nadat de lokale elites zelf de touwtjes in handen kregen na 

jarenlange Sovjetheerschappij. Ten tweede wordt nationalistische politiek gekenmerkt door de 

‘assimilatie’ van minderheidsgroepen of immigranten in de nieuwe nationale cultuur (Laitin, 1998, 

25). Met het wegvallen van het Russisch als officiële taal, waren de nieuwe minderheden er immers 

toe verplicht de nieuwe officiële taal te leren. Een andere mogelijkheid was vertrekken uit deze 

‘onvriendelijke’ omgeving (Tishkov, 1997, 99). 

 

In de hedendaagse maatschappij spelen socialisatie en onderwijs een belangrijke rol bij nationale 

identificatie. Gewoonlijk wordt er alleen onderwezen in de nationale taal. Verschillende talen binnen 

eenzelfde maatschappij wijzen echter op etnische en nationale verschillen binnen de staat, zoals dat in 

Kazachstan het geval is. Als mensen zichzelf niet sterk met een bepaalde nationaliteit identificeren, 

bestaan er externe factoren die ervoor zorgen dat ze het gevoel krijgen bij een bepaalde etnische groep 

te horen. Zo wordt de nationaliteit bijvoorbeeld altijd in het paspoort opgenomen (Hagendoorn et al., 

2001, 38). In politieke en culturele debatten tijdens en na de Perestrojka werden gerussificeerde 

personen zonder etnische identiteit bekeken als mensen zonder enige echte identiteit (citaat van 

Masanov in Dave, 1996 in Kolstoe, 2003, 122). Dit schept een beeld over hoe diep de sporen zijn die 

de Russificering heeft nagelaten.  
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Na de val van de Sovjet-Unie werd in verschillende ex-Sovjetrepublieken het Russisch als nationale 

taal afgeschaft en de eigen nationale taal opnieuw ingevoerd. Bijgevolg stonden veel mensen in het 

beroeps- en schoolleven en in de dagelijkse bezigheden voor een nieuwe uitdaging. Aanpassing was 

niet voor iedereen even gemakkelijk aangezien kennis van het Russisch tijdens de Sovjet-Unie 

verkozen werd boven andere talen en aangezien velen reeds worstelden met identiteitsproblemen. De 

zogenaamde culturele ‘entrepreneurs’ zoals ze omschreven worden door David Laitin proberen een 

nationale beweging op gang te brengen door een taalverandering aan te moedigen bij de bevolking 

(Laitin, 1998, 27). Velen zijn echter zodanig gerussificeerd waardoor de terugkeer naar de eigen 

nationaliteit en het leren van de ‘moedertaal’ heel wat inspanningen vereist. Stedelijke Russischtalige 

Kazachen voelen zich immers nauwer verwant met Rusland en hun Russische landgenoten in 

Kazachstan dan met de Kazachse plattelandsbevolking. Vandaar dat regeringen van de nieuwe 

onafhankelijke republieken als eerste stap richting een nationale heropleving de eigen taal instellen als 

officiële staatstaal in plaats van het Russisch.  

 

Uit een onderzoek van 1996 bleek dat de meerderheid van de ondervraagden (90%) zich identificeerde 

met de nationaliteit die eveneens op het paspoort stond aangegeven. De meerderheid beschouwde 

zichzelf ook als een burger van de nieuwe onafhankelijke republieken en niet als een (ex-

)Sovjetburger (Hagendoorn et al., 2001, 39). In tegenstelling tot de nationale bevolking identificeerden 

Russen zich zelfs na de val van de Sovjet-Unie nog steeds als Sovjetburgers. Zij hebben na het 

uiteenvallen van de Sovjet-Unie de keuze tussen assimilatie en het behouden van een afzonderlijke 

identiteit als Russen of Russischtaligen. Een onderzoek in 1991 naar nationale identiteit in Oekraïne 

toonde aan dat 43% van de etnische Oekraïeners zichzelf als Sovjetburger beschouwde. In 1995 was 

dat nog maar 20% (Hagendoorn et al., 2001, 40).  

 

In wat volgt wordt ingegaan op de knelpunten in onder andere politieke debatten omwille van de grote 

culturele en taalkundige verscheidenheid tussen het oosten en het westen van Oekraïne en het noorden 

en zuiden van Kazachstan. Het feit dat heel wat mensen zodanig gerussificeerd zijn heeft immers een 

impact op de onderlinge sociale en politieke relaties en overeenkomsten. 

 

5.1 Politieke verdeeldheid over taal en identiteit in Oekraïne 

De twee grootste etnische groepen in Oekraïne zijn ongelijk verdeeld aangezien de Russen en 

Russischtaligen het meest geconcentreerd zijn in het oosten en het zuiden van Oekraïne en de 

Oekraïners in het westen van het land. Heel wat taalkundige kwesties komen bijgevolg vaak in het 

middelpunt van politieke debatten te staan (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 340). In de jaren ’90 leek 
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Oekraïne de perfecte kandidaat voor een etnolinguïstische afscheuring. Het katholieke en 

Oekraïnstalige westen was op heel wat gebieden erg verschillend van het Orthodoxe oosten waar heel 

wat Russen en Russischtaligen wonen. Deze regionale verschillen wekten veel twijfels en 

bezorgdheden op over de toekomst van Oekraïne na de val van de Sovjet-Unie. De status van het 

Russisch bleef immers een zeer belangrijke kwestie. In parlementaire debatten en 

verkiezingscampagnes werden er meermaals voorstellen gedaan om van het Russisch de tweede 

officiële taal te maken. Pro-Russische politieke kiesdistricten blijven openlijk hun mening uiten en 

proberen kiezers te mobiliseren tijdens de verkiezingen. Conflicten over de status van het Russisch 

hebben parlementaire discussies over de Oekraïense identiteit gedomineerd en een pro-Russisch 

taalplatform werd zeer nuttig tijdens de presidentiële verkiezingen (Hrycak, 2006, 66).  

 

Hieruit blijkt dat etnolinguïstische identiteiten een belangrijke rol spelen in Oekraïne na de val van de 

Sovjet-Unie. Zowel op politiek als sociaal vlak zijn er heel wat discussies ontstaan. Oekraïenstalige 

Oekraïners voeren een etnopolitiek waarin ze benadrukken dat alleen zij de inheemse bevolking zijn 

en waarin ze etnische Russen als buitenstaanders, immigranten of kolonialen beschouwen. Zij staan er 

eveneens voor bekend om een afwijzende houding aan te nemen tegenover Russischtalige Oekraïners 

die doorheen de geschiedenis gerussificeerd zijn (Smith et al., 1998, 121). Etnische Russen 

daarentegen hebben andere eigenschappen wat betreft hun culturele en politieke dialoog. Veel meer 

dan in de Baltische staten of in Centraal-Azië (Kazachstan uitgezonderd) kan gezegd worden dat 

Russen ook deel uitmaken van de inheemse bevolking in Oekraïne. Voornamelijk in de oostelijke en 

zuidelijke gebieden waar de Russen samen met de Russischtaligen dominant zijn. Daarom zouden zij 

dezelfde rechten moeten genieten als Oekraïners, inclusief het recht op het gebruik van het Russisch. 

Sommige Russen gaan nog een stapje verder en beschouwen de Oekraïnstalige Oekraïners als de 

vreemdelingen. De andere groep, de Russischtalige Oekraïners, ontkennen dat ze de Russische taal en 

cultuur hebben overgenomen ten gevolge van de Russificering zoals de Oekraïenstalige Oekraïners 

beweren. Zij beweren dat hun eigen tradities altijd al hebben bestaan naast de nationalistische visie 

van de Oekraïners (Smith et al., 1998, 121). Er bestaan duidelijk complexe relaties tussen de 

verschillende groepen. De onderliggende spanningen tussen de drie groepen zijn daarom ook bepalend 

in de Oekraïense politiek en in etnolinguïstische overeenkomsten (Smith et al., 1998, 122). Bovendien 

hebben Oekraïenstalige Oekraïners meer het gevoel dat ze bij Europa horen dan bij Rusland, dat ze als 

Azië beschouwen (Smith et al., 1998, 125). Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat stomende 

discussies losbarsten wanneer nationale kwesties afgehandeld moeten worden. 

 

Oekraïense politici en hun electoraat blijven verdeeld over regionale en taalkundige lijnen. Toch 

hebben pro-Russische verkozen politici geen veranderingen doorgevoerd wat betreft de onderwijstaal, 
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namelijk het Oekraïens, die in 1989 werd vastgelegd in een wet. De politieke elite heeft eveneens niet 

veel pogingen ondernomen om de belangen van Russischtaligen in de Krim en in het oosten van 

Oekraïne te beschermen. Wat wel opvalt is dat mensen veel meer assertief opkomen voor hun 

taalvoorkeur tijdens de verkiezingen of andere periodes van politiek belang in Oekraïne. Na de 

verkiezingen echter lijkt dit etnolinguïstisch protest af te sterven. De politisering van taal heeft niet 

geleid tot blijvende, ver verspreide massamobilisatie van Russischtaligen of tot pogingen tot 

separatisme. Het aantal extremisten dat radicale oplossingen voorstelt blijft beperkt en heeft zich nog 

niet verder kunnen verspreiden dan de oorspronkelijke machtsbasis. Hiermee kan verwezen worden 

naar Donetsk en de Krim in het geval van mensen die een pro-Russisch standpunt innemen (Hrycak, 

2006, 67).  

 

De Oekraïense regering en het volk hebben de dominantie van het Russisch in regio’s als Donbas en 

de Krim aanvaard en hebben geen pogingen ondernomen om het gebruik van de officiële taal, het 

Oekraïens, er af te dwingen. Culturele en linguïstische factoren speelden dus voornamelijk een rol in 

de beginfase van etnische conflicten. Veel van deze factoren krijgen politieke betekenis wanneer het 

gaat over macht, want wie heeft het recht te bepalen welke taal en cultuur moet toebehoren aan een 

bepaalde gemeenschap. De geschiedenis van staatsopbouw in de Sovjet-Unie heeft ervoor gezorgd dat 

mensen ervan uitgaan dat staten de cultureel-linguïstische politiek bepalen. Vandaar is het voor post-

Sovjet politici vanzelfsprekend dat de staat het recht heeft om alle burgers te vragen de officiële taal te 

spreken (Tishkov, 1997, 102). Protest van de bevolking lijkt dan ook geen onlogische reactie. 

 

Op die manier probeerde de voormalige Oekraïense minister van Onderwijs en Wetenschappen, Ivan 

Vakartsjoek, de strijd aan te gaan met het Russisch. De Oekraïense zender ATV rapporteert dat hij in 

een vergadering zei dat de schoolverlaters een staatsexamen zullen moeten afleggen in het Oekraïens 

om universiteitsstudenten aan te moedigen Oekraïens te leren spreken. Vakartsjoek vindt dat het 

afnemen van proeven in het Russisch indruisen tegen de grondwet van Oekraïne. Daarom wou hij 

strengere maatregelen doorvoeren wat betreft de studie van het Oekraïens in het onderwijs. 

Voornamelijk in de Russischtalige steden en regio’s Sevastopol, Odessa, Donetsk, Kharkov, 

enzovoort, wou hij dat het Oekraïens op een efficiënte manier zou doorgevoerd worden in het 

onderwijs (Krilatova, 26/08/2009). Vakartsjoek zegt eveneens dat het Oekraïens op meerdere plaatsen 

gebruikt zou moeten worden om de status ervan te verhogen. Toen Dmitrij Tabatsjnik Vakartsjoek 

opvolgde als minister van Onderwijs in maart 2010 schafte hij het staatsexamen dat Vakartsjoek 

introduceerde af. Momenteel mogen testen bij schoolverlaters afgelegd worden in de taal die in het 

secundair onderwijs gebruikt werd (Rosbalt, 29/03/2010). Hier volgde dan ook kritiek op van de 



 30 

bevolking die Tabatsjnik ervan beschuldigde anti-Oekraïense maatregelen te treffen die het land 

terugbrengen naar het totalitaire verleden (Day, 6/05/2010) 

 

5.2 Nationalistische politiek in Kazachstan 

De communistische elite die aan de macht was in Kazachstan riep in december 1991 de 

onafhankelijkheid uit. De pas verkozen president, Nursultan Nazerbajev, slaagde erin een intern 

conflict tussen de Kazachen en de Russen te voorkomen na de onafhankelijkheidsverklaring (Laitin, 

1998 in Hagendoorn et al., 2001, 75). Het ‘Kazachiseringsproces’ dat het Kazachs wil promoten en de 

status van het Kazachs ten opzichte van het Russisch wil vergroten werd verder gezet na de 

onafhankelijkheid. De taalwet van 1989 verklaart dat het Kazachs de enige officiële staatstaal is in 

Kazachstan, maar dat het Russisch naast het Kazachs een taal is van interculturele communicatie. 

Smagulova verwijst naar de grondwet van Kazachstan (1995) die benadrukt dat het kunnen lezen, 

spreken en schrijven van het Kazachs zonder moeilijkheden vereist is voor de Kazachse president. Een 

taaltest werd eveneens ingevoerd voor andere belangrijke politieke functies. Zo werd van de 

parlementskandidaten verwacht dat ze voor deze taaltest moesten slagen. Hier kwam echter veel 

kritiek op van de Russischtalige parlementsleden die de test beschouwden als een schending van de 

taal- en mensenrechten van Russischtaligen. Weinig parlements- en regeringsleden beheersen immers 

het Kazachs. Daardoor worden de meeste juridische documenten in het Russisch opgesteld en nadien 

in het Kazachs vertaald. Zelfs dan is de kwaliteit van het Kazachs zo slecht dat een Russische versie 

nodig is om de precieze betekenis te achterhalen (Smagulova, 2008, 451). 

 

Nazerbajev benadrukt dat de taalwet die Kazachstalig onderwijs aanmoedigt de focus moet leggen op 

de volgende generatie in plaats van op de volwassenen die opgegroeid zijn tijdens het Sovjetregime. 

Daarnaast zegt hij dat etnische Kazachen Kazachs moeten leren en ook gebruiken alvorens van andere 

etnische groepen te verwachten dat ze de taal leren. Zodra de meerderheid van de Kazachen Kazachs 

spreekt, zal de taal een dominante rol spelen in de maatschappij. Zodra het zo ver is kunnen plannen 

voor assimilatie gemaakt worden (O’Callaghan, 2005, 211). Fierman (2005, 411) verwijst naar een 

toespraak van Nazerbajev in 2004 waarin hij zei dat men geduld moest hebben met het vervangen van 

het Russisch door het Kazachs. Nazerbajev zei (Engelse vertaling van Fierman): 

“It is the Russian language that unites our nation, all citizens of our country. This is 

the way things developed historically, and this is no one’s fault. We will need time 

in order for the Kazakh language to begin to fulfill this unifying role, and things 

should not be rushed. “ 
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Ook al zou de president graag willen dat het Kazachs alle inwoners van Kazachstan verenigt, toch 

erkent hij de belangrijke rol van de andere talen die in het land gesproken worden. Een van de 

belangrijkste factoren die ervoor gezorgd heeft dat het taalbeleid niet meteen de gewenste resultaten 

boekte, is de instabiliteit van de overheidsorganen. Vanaf de jaren ’90 hebben verschillende 

overheidsinstellingen zich immers beziggehouden met het taalbeleid. De bevoegdheden over het 

taalbeleid werden bijna jaarlijks aan een andere instantie en persoon toegewezen, waardoor er veel 

onduidelijkheden ontstonden omtrent het taalgebruik in Kazachstan (Fierman, 2005, 413).  

 

Paul Kolstoe (2003, 125) en William Fierman (2005, 411) geven een mogelijke politieke oplossing 

voor de situatie in Kazachstan, namelijk een federale staat waarin de twee grootste talen de status van 

officiële taal krijgen in een autonoom gebied, zoals in Canada en in België het geval is. Het Russisch 

zou daarbij de officiële taal worden in het sterk gerussificeerde noorden van Kazachstan en het 

Kazachs in het Kazachse zuiden. Deze optie werd echter afgewezen door president Nazerbajev en de 

Kazachse elites en is bijgevolg nog niet op de politieke agenda verschenen. Ondanks de diverse 

linguïstische en demografische situaties in verschillende regio’s van het land is het taalbeleid uniform. 

Een ander voorstel om grensherzieningen door te voeren, werd eveneens afgekeurd.  

 

6 Taalgebruik en identiteit 

Het gebruik van een bepaalde taal is een belangrijke factor om iemands sociale identiteit uit te drukken 

en vorm te geven. Een hoog gebruik van het Russisch kan wijzen op een hoog Russisch 

identiteitsgevoel. Een hoog gebruik van het Kazachs in Kazachstan of het Oekraïens in Oekraïne kan 

gezien worden als een uiting van Kazachse of Oekraïense identiteit (Laitin, 1998, 22). Wat echter vaak 

voorkomt is dat mensen een moedertaal opgeven die overeenkomt met hun etnische identiteit of 

nationaliteit, maar die ze niet of amper spreken. Hierdoor komen statistische gegevens niet altijd 

overeen met de werkelijkheid (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 346). Toen de Russen zich in Kazachstan 

vestigden, verwachtten ze van andere Russen dat ze er het imago van het Russisch hoog hielden. In 

Kazachstan waren slechts enkele afstammelingen van Russische immigranten – in de volgende 

generatie – tweetalig. Een andere opvallende tendens met betrekking tot identiteitsuiting is dat Russen 

alle andere inwoners van Kazachstan in het Russisch aanspreken (Laitin, 1998, 22).  

 

De val van de Sovjet-Unie heeft de ideologische en politieke kwesties rond taalproblemen radicaal 

veranderd. Miljoenen Russen en vertegenwoordigers van andere niet-lokale nationaliteiten werden 

plots etnische minderheden nadat ze jarenlang een deel uitmaakten van de Russischsprekende 
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dominante groep in de Sovjet-Unie. De nieuwe onafhankelijke staten proberen echter niet de rechten 

van etnische minderheden te beschermen, maar ze veranderen de lokale Russen en Russischtaligen in 

etnische minderheden die de nieuwe officiële taal moeten leren en culturele waarden en normen van 

deze nieuwe staten moeten respecteren. Dat vereist radicale veranderingen in de cultureel-linguïstische 

patronen die de laatste 70 jaar ontwikkeld waren (Tishkov, 1997, 98). Vanaf de jaren ’90 ontstaan er 

echter tegenstrijdigheden binnen de taalkwestie. Enerzijds hadden het Russisch en de titulaire of 

nationale taal formeel dezelfde status en anderzijds werden pogingen ondernomen door lokale 

regeringen om de functies van de talen aan te passen. Hierbij werd de titulaire taal in steeds meer 

sectoren gesproken en verminderde het aantal plaatsen waar Russisch werd gesproken aanzienlijk. 

Dergelijk taalbeleid kan etnische conflicten aanwakkeren (Tishkov, 1997, 102).  

 

6.1 De huidige status van het Russisch en het Oekraïens in Oekraïne  

Taalkwesties blijven een zeer gevoelig in Oekraïne, net als in alle andere ex-Sovjetrepublieken. De 

keuze tussen het Oekraïens en het Russisch wordt soms vergeleken met de keuze tussen twee cultureel 

en politiek tegengestelde polen. Zo wordt het pro-Oekraïense westen geassocieerd met Europa en het 

Westen en het pro-Russische oosten van Oekraïne met  Rusland (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 340). De 

zogenaamde taalideologie heeft een invloed op de manier waarop mensen denken over de status en het 

gebruik van een bepaalde taal. Daarom is de perceptie over taalgebruik gemakkelijk beïnvloedbaar 

(Bilaniuk & Melnyk, 2008, 343). Ook al is het Oekraïens nu de enige staatstaal, toch blijven 

stereotypen over het Oekraïens als achterlijke boerentaal bestaan. Het Russisch daarentegen draagt de 

status van geciviliseerde en culturele taal (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 341). Daarnaast bestaat er nog 

een andere taalvariant die een mengeling is van beide talen, namelijk het ‘Soerzjyk’. Deze variant 

ontstond bij de Oekraïenstalige plattelandsbevolking die naar de stad verhuisde en Russisch probeerde 

te spreken om een hogere sociale status te krijgen. De lage kwaliteit van de taal zorgt ervoor dat men 

over het algemeen een negatieve houding aanneemt ten opzichte van het ‘Soerzjyk’. De laatste tijd 

wordt er echter meer aandacht besteed aan de correctheid waardoor deze taalvariant steeds minder 

voorkomt (Bilaniuk & Melnyk 2008, 345).  

 

In de grondwet van Oekraïne van 1996 staat dat het Oekraïens de enige officiële taal is in het land, 

maar de ‘Partij van de Regio’s’ streefde ernaar van het Russisch de tweede staatstaal te maken of op 

zijn minst een officiële status te verkrijgen in de gebieden waar het Russisch overheerst (RIA Novosti, 

26/03/2009). Ondanks de eeuwen- of decennialange grote dominantie van de Russische taal wordt het 

Oekraïens steeds meer gebruikt in de politiek, het dagelijkse leven en de media. De Russische taal 

blijft echter ook sterk aanwezig in deze sectoren. De belangrijkste veranderingen ten voordele van het 
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Oekraïens vonden plaats in het onderwijs en in de regering. Door het Oekraïens overal te promoten en 

door te voeren probeert men de status van de taal op te krikken (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 351). 

Nochtans lijkt het erop dat het huidige Ministerie van Onderwijs een punt wilt zetten achter de 

‘Oekraïnisering’ van het onderwijs door de studenten zelf te laten kiezen in welke taal ze onderwezen 

willen worden. Het Ministerie wordt ervan beschuldigd terug te keren naar het taalbeleid van het 

Sovjetsysteem in Oekraïne en bijgevolg de-oekraïnisering in de hand te werken (Day, 6/05/2010).  

 

Een mogelijke oplossing om de spanningen rond taalgebruik in te tomen is het zogenaamde ‘non-

accommodating bilingualism’ zoals het wordt omschreven door Bilaniuk en Melnyk (2008). In deze 

communicatievorm kunnen beide gesprekspartners kiezen welke taal ze willen spreken onafhankelijk 

van de keuze van de ander. Deze vorm van interactie wordt voornamelijk gebruikt in de media om de 

politieke en culturele betekenis van het Oekraïens en het Russisch niet te benadrukken (Bilaniuk & 

Melnyk, 2008, 358). Muziek is nog een andere methode om het Oekraïens bij jongeren te promoten. 

Populaire rock en popgroepen tonen aan dat het Oekraïens ook hip kan zijn. Zo won de Oekraïense 

zangeres, Ruslana, in 2004 het Eurovisiesongfestival met een Oekraïens rock-folklied (Bilaniuk & 

Melnyk, 2008, 361). Een van de vijf theatergezelschappen in de overwegend Russischtalige Donetsk-

regio voert toneelstukken op in het Oekraïens. De directeur van het gezelschap, Mark Brovkoen zegt 

dat het taalprobleem in de culturele sector in Donbas opgeblazen wordt. Hij beweert dat het aantal 

mensen dat kan genieten van Oekraïenstalige films, toneelstukken en boeken is toegenomen. 

Russischtalige kinderen klinken opgetogen over de toneelstukken die ze kunnen begrijpen dankzij de 

lessen Oekraïens op school (Berets, 4/11/2009). Ten slotte is televisie een goede weg om een taal te 

promoten, maar ook hier is het Russisch dominant. Het dubben van films in het Oekraïens is voor 

filmmakers immers minder rendabel dan in het Russisch. Vandaar dat het Russisch op televisie nog 

steeds veel voorkomt (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 365). De huidige minister van Onderwijs, Dmitrij 

Tabatsjnik, zei in 2006 dat het financieel niet haalbaar is om alle films in het Oekraïens te dubben. Hij 

stelde toen voor om films zonder ondertiteling of gedubde teksten te vertonen ‘naar het voorbeeld van 

Europa’ (Ukrinform, 9/11/2006).   

 

6.1.1 De opleving van het Oekraïens 

Het institutionele verleden van Oekraïne blijft zijn sporen nalaten op de vorming van identiteiten in 

het huidige Oekraïne. Daarom werd er een beleid opgesteld dat ervoor moet zorgen dat het Oekraïens 

weer nieuw leven ingeblazen wordt. Tijdens de laatste jaren van de Sovjet-Unie drukten intellectuelen 

hun bezorgdheid uit over het verdwijnen van het Oekraïens op de schoolbanken en in heel wat andere 

sectoren in het dagelijks leven. Met behulp van de onafhankelijkheidsbeweging werden maatregelen 
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doorgevoerd om de herinvoering van het Oekraïens aan te moedigen. Sindsdien werd de status van het 

Russisch en het Oekraïens een veel bediscussieerd onderwerp in de Oekraïense politiek (Hrycak, 

2006, 63).  

 

De Oekraïenstalige Oekraïners hebben niets liever dan een nationale heropleving. Zij richten zich 

hierbij op de Russischtalige Oekraïners die tijdens het Russificeringsproces hun ‘identiteit hebben 

verloren’. Het verminderen van Russischtalig onderwijs is een strategie van hun 

Oekraïniseringscampagne (Smith et al., 1998, 127). De heropleving van het Oekraïens lokt veel 

reacties uit van de Russischtalige bevolking in Oekraïne aangezien het land het grootste aantal 

Russischtaligen herbergt buiten Rusland zelf. Het Russisch is er nog steeds de voornaamste taal wat 

betreft hoger onderwijs, wetenschap, zaken, media en andere elitaire sectoren. Jongeren spreken ook 

meestal Russisch op informele plaatsen in veel Oekraïense steden (Hrycak, 2006, 63). Tijdens 

schoolpauzes en buitenschoolse activiteiten schakelen kinderen in Centraal en Oost-Oekraïne ook 

vaak over naar het Russisch. Oekraïenstalige kinderen voelen zich dan niet op hun gemak om 

Oekraïens te spreken. Toch erkennen jongeren uit de steden het belang om beide talen te kunnen 

spreken, want het biedt hen meer werkmogelijkheden in de toekomst. Het Oekraïens wordt daardoor 

steeds minder als tweederangstaal beschouwd ook al verkiezen velen het Russisch boven het 

Oekraïens (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 359-360). Enkel in het westen van Oekraïne, dat nooit onder de 

heerschappij van het Russische rijk viel, is het Russisch niet wijdverspreid. Bijgevolg hadden 

waarnemers conflicten tussen voorstanders van Oekraïense heropleving en verdedigers van de 

linguïstische status quo voorspeld, waarbij er bovendien een grotere verdeeldheid binnen de 

maatschappij zou ontstaan. Maar de Russischtaligen hebben deze heropleving in zekere mate 

aanvaard, waardoor dagelijkse etnolinguïstische discussies grotendeels uitblijven (Hrycak, 2006, 63).  

 

6.1.2  Het huidige taalbeleid: de onderwijstaal  

In 1989 stelde Oekraïne het Oekraïens in als enige officiële taal en in 1991 riep het de 

onafhankelijkheid uit. Sindsdien is het Oekraïens de enige staatstaal gebleven. In de grondwet van 

1996 werd deze status bevestigd. Het doel hiervan was het Oekraïens aan te moedigen omdat de taal 

bedreigd werd tijdens de Russificeringsprojecten van de Sovjet-Unie (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 350). 

In Oekraïne is de onderwijstaal gebaseerd op dezelfde wet van 1989, waarin staat dat kinderen 

onderwezen moeten worden in hun moedertaal. Volgens de wet hebben ouders eveneens het recht te 

kiezen welke taal gebruikt moet worden. Na de onafhankelijkheid in 1991 opteerde men voor de 

moedertaal zonder de ouders nog een keuze te geven (Hrycak, 2006, 64).  
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In 1991 was het Oekraïens in 45% van de scholen de onderwijstaal en in 54% van de scholen het 

Russisch. In 2005 werd 78% van de kinderen onderwezen in het Oekraïens en 21% in het Russisch 

(Bilaniuk & Melnyk, 2008, 352). Bijgevolg kregen miljoenen kinderen uit Russischtalige gezinnen 

plots les in het Oekraïens. Tegen alle verwachtingen in bleven deze hervormingen grotendeels 

gespaard van kritiek door Russischtaligen (Hrycak, 2006, 64). In 2006 kwam er protest van zes 

regionale en stadsraden over de status van het Oekraïens als enige officiële taal. De regionale raden 

van Donetsk en Lugansk en de stadsraden van Kharkov, Sevastopol, Mikolaev en Dnepropetrovsk 

stemden ervoor dat het Russisch een officiële regionale status zou krijgen (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 

351). In de Oekraïense politiek is taal immers een belangrijk twistpunt. De voornaamste redenen voor 

deze aanvaarding kunnen teruggevonden worden in het pre-Sovjettijdperk (Hrycak, 2006, 64).  

 

Toch zijn er heel wat politici die sinds de onafhankelijkheid hun ontevredenheid tonen over het 

nieuwe pro-Oekraïense beleid, waaronder Leonid Kuchma en Victor Yanukovych. Ook al hebben deze 

politici veel steun van de bevolking, toch gaan de meeste mensen akkoord met het invoeren van het 

Oekraïens als onderwijstaal (Hrycak, 2006, 77). De huidige minister van Onderwijs, Dmitrij 

Tabatsjnik, is van plan af te stappen van de nationalistische Oekraïnisering in het onderwijs waarmee 

men na de onafhankelijkheid het Oekraïens probeerde aan te moedigen. Tabatsjnik verklaart dat de 

onderwijstaal in scholen en in universiteiten een keuze moet zijn van de studenten of ouders van de 

leerlingen zelf (Evrazia, 23/03/2010).  

 

In een onderzoek van het Internationaal Instituut van Sociologie in Kiev in 1999 werd nagegaan naar 

welke taal de voorkeur van ouders uitging wat betreft de onderwijstaal, het Oekraïens of het Russisch. 

Uit het onderzoek bleek dat de meerderheid van de etnische Oekraïners onderwijs in het Oekraïens 

prefereert. De meerderheid van de etnische Russen verkoos ook het Russisch boven het Oekraïens. 

Hieruit bleek dat de meerderheid van de bevolking voorstander is van onderwijs in de moedertaal 

(Hrycak, 2006, 77). Toch hebben veel Russischtalige Oekraïners er niets op tegen dat het Oekraïens 

als onderwijstaal wordt gebruikt, omdat ze duidelijk het Oekraïens en niet het Russisch als hun 

moedertaal beschouwen ook al beheersen ze zelf het Russisch beter (Derzhavnyi komitet in Hrycak, 

2006, 78). Dat komt onder meer omdat ze onder het Sovjetbewind het Russisch nodig hadden om te 

kunnen opklimmen in de maatschappij en omdat het Russisch toen sterk aangemoedigd werd.  

 

Na de onafhankelijkheid is alles veranderd. Er wordt steeds meer belang gehecht aan kennis van het 

Oekraïens, waardoor Russischtalige ouders eveneens beslissen om hun kind naar een school te sturen 

waar in het Oekraïens onderwezen wordt. Dat kan later een troef zijn omdat de status van het 

Oekraïens weer helemaal opleeft. Toch is het Russisch nog steeds dominant in de maatschappij 
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waardoor velen niet de moeite nemen om het Oekraïens onder de knie te krijgen. Dat geldt 

hoofdzakelijk in de regio’s waar het Russisch het hardst is ingeburgerd, zoals in Donetsk, de Krim, 

Lugansk en Sevastopol. In 2002 werd hier slechts in een beperkt aantal scholen in het Oekraïens 

onderwezen (Hrycak, 2006, 80). Bovendien is het niveau van het Oekraïens als tweede taal zeer laag 

in de overwegend Russischtalige regio’s wegens gebrek aan goedopgeleide tweetalige leerkrachten 

(Bilaniuk & Melnyk, 2008, 352). In Lugansk bijvoorbeeld was er in het schooljaar 2005-2006 maar 

een school waar in het Oekraïens werd onderwezen. In 2007 gingen er twee extra Oekraïenstalige 

scholen open, maar deze bevonden zich op afgelegen plaatsen ver buiten het stadscentrum. In de wet 

staat immers dat alle nieuwe scholen het Oekraïens als onderwijstaal moeten gebruiken (Bilaniuk & 

Melnyk, 2008, 353). De voormalige Oekraïense minister van Onderwijs en Wetenschappen, Ivan 

Vakartsjoek, zei in 2009 dat er positieve verwezenlijkingen waren wat betreft de kennis van het 

Oekraïens bij leerkrachten. Hij maakte bekend dat leerkrachten speciale cursussen hadden bijgewoond 

om hun kennis van het Oekraïens op te krikken. Dit lukte echter niet in alle gebieden, zoals in de Krim 

bijvoorbeeld. Daar is meer geduld voor nodig (Krilatova, 26/08/2009). 

 

In de autonome republiek, de Krim, is de situatie complexer. De grondwet van de Krim probeert het 

Oekraïens als officiële staatstaal te omzeilen door vage termen te gebruiken. Het Russisch wordt 

duidelijk bevoordeeld in Artikel 10: ‘Het Russisch als taal van de meerderheid van de bevolking en 

van internationale communicatie wordt gebruikt op alle gebieden van het sociale leven’ en ‘onderwijs 

in de moedertaal wordt gegarandeerd op elk niveau’. Hierbij wordt ‘moedertaal’ gebruikt om het 

woord ‘Russisch’ niet te gebruiken ook al bedoelt men dat wel in deze overwegend Russischtalige 

regio. Pas in 1997 ging hier de eerste Oekraïenstalige school open en in 2006 waren er nog steeds 

amper zeven, maar er waren wel 191 twee- of drietalige scholen (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 352-354).  

 

6.1.3 De Oekraïense bevolking in cijfers 

Volgens een volkstelling van de Sovjet-Unie in 1989 was 72,7% van de Oekraïense bevolking (51 471 

000) een etnische Oekraïner. Bij de meest recente volkstelling van 2001 was 77,8% van de bevolking 

Oekraïens. De volgende volkstelling zal pas plaatsvinden in 2012. Veel Oekraïners wonen in Rusland 

(4 363 000 of 12% van de Oekraïners in Oekraïne) en in andere ex-Sovjetrepublieken. Er woonden 

toen 896 000 Oekraïners in Kazachstan en 600 000 in Moldavië. In deze republieken werden ze vaak 

als Russen aangezien. In Oekraïne was 22,1% van de bevolking in 1989 Russisch, waarvan 90% in 

stedelijke gebieden woonde, voornamelijk in het zuidoosten aan de grens met de Russische Federatie. 

In 2001 toonde de volkstelling dat nog 17,3% van de bevolking Russisch was (Ukrcensus.gov.ua, 

2001).  
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Russen (en Russischtaligen) vormden de meerderheid in de regio’s Donetsk, Lugansk, Kharkov, en in 

de Krim. Slechts 20% waren in 1989 recente migranten waarvan een derde beweerde het Oekraïens 

goed te beheersen (Hagendoorn et al., 2001, 69). In 2001 was het Oekraïens de moedertaal van 67,5% 

van de hele Oekraïense bevolking (2,8% meer dan in 1989) en 29,6% van de bevolking beschouwde 

het Russisch als de moedertaal (Ukrcensus.gov.ua, 2001). Hiervan behoorde 56% tot de etnische 

Russen (http://r-u.org.ua/russ.html). Bovendien hebben meer dan 4 miljoen Oekraïners in Oekraïne 

hun eigen moedertaal verloren in het voordeel van het Russisch. Het percentage bleef stijgen tussen 

1989 en 2001: van 33% naar 49,4% in Lugansk, van 40% naar 58,7% in Donetsk en van 47% naar 

59,5% in de Krim (Kolstoe, 1995, 170; Ukrcensus.gov.ua, 2001). In 2006 hebben het ‘Democratische 

Initiatieven fonds’ en het ‘Ukrainian Sociology Center’ een vragenlijst over de moedertaal afgenomen 

bij Oekraïense volwassenen. Uit het onderzoek bleek dat 60% van de ondervraagden het Oekraïens als 

de moedertaal beschouwt en 38% het Russisch. Thuis werd door 37% van de ondervraagden 

uitsluitend Oekraïens gesproken, door 34% enkel Russisch en 28% beweerde thuis beide talen te 

spreken (RIA Novosti, 26/03/2009).  

 

In 1989 was 20% van de Oekraïners getrouwd met een Rus en drie op de vier Russen was getrouwd 

met een Oekraïner. Dit is het hoogste aantal gemengde huwelijken tussen Russen en mensen uit de ex-

Sovjetrepublieken (Hagendoorn et al., 2001, 69). In Kazachstan waren gemengde huwelijken tussen 

Russen en Kazachen zo goed als onbestaande (Hagendoorn et al., 2001, 75). Bovendien zijn velen al 

zo lang gevestigd in Oekraïne waardoor ze zichzelf ook als een deel van de Oekraïense bevolking 

beschouwen (Hagendoorn et al., 2001, 69). Wel 86% van de Russischtalige inwoners van Oekraïne 

beschouwde Oekraïne als hun moederland. In 1989 was 42,3% van de Russen in Oekraïne geboren in 

Oekraïne. De overige 57,7% zijn immigranten (Kolstoe, 1995, 51).  

 

Bij de volkstelling van de Sovjet-Unie in 1989 werd het werkelijke taalgebruik van het Russisch niet 

juist weergegeven. In recentere sociologische onderzoeken werd nagegaan welke taal dagelijks het 

meest gebruikt werd in Oekraïne. Hier kwam men tot de vaststelling dat ongeveer 40% van de 

bevolking Oekraïenstalige Oekraïners zijn, 33-34% zijn Russischtalige Oekraïners en 20-21% zijn 

etnische Russen (Smith et al., 1998, 119-120). Daarnaast moet ook nog rekening gehouden worden 

met tweetaligheid. Een onderzoek van 2006 bijvoorbeeld stelde vast dat 38% van de bevolking enkel 

Oekraïens spreekt, 30% enkel Russisch en 31% beweerde beide talen te gebruiken afhankelijk van de 

situatie (Bilaniuk & Melnyk, 2008, 346). Een soortgelijke situatie bestaat ook in Kazachstan. 
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6.2 De status van het Russisch en het Kazachs in Kazachstan 

Het Russisch is in feite en in de wet een officiële taal van Kazachstan. De status van het Russisch 

werd opgeheven van interetnische communicatietaal tot officiële taal in de grondwet van 1995. Terwijl 

het gebruik van het Russisch wordt toegestaan, benadrukken juridische documenten de superioriteit 

van het Kazachs als enige staatstaal. De Russischtalige bevolking is bezorgd over de recente 

agressieve ‘Kazachisering’ en doet voorstellen om van het Russisch de tweede staatstaal te maken 

(Smagulova, 2008, 454).  

 

Aan de hand van Kazachse taalwetten en verschillende projecten om het Kazachs te promoten heeft 

men sinds de val van de Sovjet-Unie geprobeerd de status van het Kazachs te verhogen, maar ondanks 

de vele pogingen blijft het Russisch zeer dominant in zowel geschreven teksten als in dagelijkse 

conversaties. Toch zijn er veranderingen zichtbaar bij de jongere generaties die zijn opgegroeid tijdens 

de heroplevingperiode van het Kazachs. Een onderzoek van Juldyz Smagulova (2008) toont aan dat er 

duidelijke verschillen zijn tussen verschillende generaties wat betreft taalkennis en taalgebruik. Zij die 

zijn opgegroeid in een Russischtalige omgeving en geen Kazachs spreken, kunnen over het algemeen 

hun plan trekken zonder de kennis van het Kazachs. Hun kinderen daarentegen zullen ongetwijfeld 

Kazachs leren, of ze nu naar Russischtalige of Kazachstalige scholen gaan (O’Callaghan, 2005, 210). 

Niet-Kazachstaligen kunnen bijvoorbeeld wel gemotiveerd worden om net genoeg Kazachs te leren 

zodat ze hun landgenoten kunnen verstaan. Dat geldt dan voornamelijk voor etnische Kazachen die 

geen Kazachs spreken (Fierman, 2005, 419).  

 

De manieren waarop het Kazachs kon opleven na de onafhankelijkheid, de implementatie van de 

taalwetten en de keuze van de onderwijstaal worden onder de volgende puntjes toegelicht en geven 

een beeld over de status van het Russisch en het Kazachs doorheen de jaren. Hiervoor wordt 

voornamelijk beroep gedaan op het werk van Juldyz Smagulova, ‘Language Policies of Kazakhization 

and Their Influence on Language Attitudes and Use’ (2008). 

 

6.2.1 Pogingen tot meer Kazachse invloed 

Sinds de onafhankelijkheid probeert men de status van het Kazachs op te krikken en de Kazachse 

aanwezigheid in het land te doen toenemen. Eind december 2009 zei president Nazerbajev nog dat de 

status van het Kazachs aan het opleven is (Zakon, 13/04/2010). Enkele factoren hebben hiertoe 

bijgedragen. Ten eerste is het aantal Russen en Duitsers gedaald ten gevolge van massa-emigraties na 

de val van de Sovjet-Unie. Zij waren immers gevlucht omdat ze geconfronteerd werden met sociale 

discriminatie, economische armoede en de nieuwe taalwetten die het Kazachs aanmoedigden (Laitin, 
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1998 in Hagendoorn et al., 2001, 75). De Kazachse bevolking, die in 1991 amper 42% van de totale 

bevolking uitmaakte, is aangegroeid vanwege het hoge aantal geboortes en de terugkeer van etnische 

Kazachen uit andere landen. Nu behoort 65% van de bevolking tot de etnische Kazachen (Zakon, 

13/04/2009). Zij werden verzocht zich in de noordelijke regio’s te vestigen waar de Slavische 

bevolking dominant is. Op die manier werd het aandeel Kazachen in de regio versterkt. De snelle 

verstedelijking van Kazachen verhoogde hun aanwezigheid in de steden van 27% in 1989 tot 48,5% in 

2004. Het aantal Russen daalde van 50,8% tot 37% (All-Union Census, 1989 en Smailov, 2001 in 

Smagulova, 2008, 448; Fierman, 2006, 110). Enerzijds moedigde de Kazachse regering de terugkeer 

van etnische Kazachen aan, anderzijds wou de regering niet dat de Russen massaal vertrokken. Zij 

waren immers voornamelijk geschoolde intellectuelen, die men na de onafhankelijkheid moeilijk kon 

missen (Olcott, 2002, 53). 

 

Ten tweede steeg het aantal Kazachen in de noordelijke regio’s ten gevolge van de verplaatsing van de 

hoofdstad van Almaty in het zuiden naar Astana in het noorden in 1997. Veel Kazachen verhuisden 

hierdoor van het Kazachse zuiden naar het overwegend Russische noorden. Ook al kenden deze 

Kazachse interne migranten genoeg Russisch en verhoogde de kennis van het Russisch volgens hen de 

kans op opwaartse mobiliteit, toch zorgde hun aanwezigheid in de stad ervoor dat er meer Kazachs 

werd gesproken. De demografische verdeeldheid tussen het noorden en het zuiden komt dus ook 

duidelijk tot uiting wat betreft de taalkennis (Fierman, 2005, 418; Smagulova, 2008, 446-448). Ten 

derde probeert men het Kazachs te promoten door gratis taallessen Kazachs aan te bieden aan eender 

wie in verschillende regio’s. Bovendien kunnen niet-Kazachen op sommige werkplaatsen een bonus 

krijgen op hun loon als ze Kazachs kunnen spreken (Interview met Eleonora Suleimenova in 

Smagulova, 2008, 458).  

 

De laatste en mogelijk ook belangrijkste factor die bijdraagt tot het verhogen van de status van de 

Kazachse taal is de val van de Sovjet-Unie zelf en het opkomend nationalisme dat hiermee gepaard 

ging. Aangezien de politieke controle van Moskou afzwakte, grepen Kazachse nationalisten de kans 

om de Kazachse taal en cultuur te promoten (Fierman, 2006, 99). De Slavische volkeren die een 

meerderheid vormden in het noorden van Kazachstan, dat grenst aan de Russische Federatie, waren 

voorstander van meer regionale autonomie of zelfs een grensherziening (Olcott, 2002 in Fierman, 

2005, 414). Dergelijke ideeën zorgden voor nog extremere maatregelen van Kazachs linguïstisch 

nationalisme (Fierman, 2005, 415). 
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6.2.2 Taalbeleid van ‘Kazachisering’ 

Na de val van de Sovjet-Unie werd er een nieuw taalbeleid doorgevoerd, genaamd ‘Kazachisering’. 

Dit beleid zou ervoor moeten zorgen dat de Kazachse taal terug aanzien krijgt en opnieuw ingevoerd 

wordt in officiële sectoren. Bij de volkstelling van 1989 werd immers aangetoond dat 39,7% van de 

bevolking Kazachs was en 37,8% Russisch, de overige bevolking bestond uit meer dan honderd 

verschillende etniciteiten. Bijna alle niet-Kazachse minderheidsgroepen spraken vlot Russisch en sinds 

de jaren ’60 kregen ook Kazachen te maken met een snelle taalverandering naar het Russisch. Zelfs 

studenten uit Kazachstalige scholen spraken thuis meer Russisch dan Kazachs. Het Kazachs was dan 

ook zo goed als verdwenen uit alle publieke sferen (Khasanov, 1987 in Smagulova, 2008, 446). Enkel 

op het platteland bleef het Kazachs de onderwijs- en communicatietaal. Gezien de hoge graad van 

Russificering bij de stedelijke Kazachen waren zij geen grote voorstanders van het 

Kazachiseringsbeleid (Fierman, 2006, 103). Bovendien was het Kazachs nooit een taal van 

interetnische communicatie geweest, want het werd enkel gebruikt binnen de Kazachse gemeenschap 

en was zo goed als ongekend bij andere etnische groepen. In geen enkele Sovjetrepubliek kenden de 

Russen en Russischtalige minderheden de taal van de titulaire groep zo slecht als in Kazachstan. 

Minder dan 1% van hen beweerde vlot Kazachs te spreken in de volkstelling van de Sovjet-Unie in 

1989 (Kolstoe, 2003, 122). De resultaten van Tishkov’s onderzoek (1997), zoals besproken in 

hoofdstuk 4.1 tonen aan dat 9% van de Russen Kazachs kon spreken. Niet iedereen gaf in de 

volkstelling de juiste moedertaal op zoals reeds werd aangetoond. 

 

Het feit dat het Kazachs de officiële taal werd in Kazachstan zorgde ervoor dat Kazachstan minder 

aantrekkelijk werd voor de Russen die er woonden. Als reactie daarop, om mogelijk spanningen te 

voorkomen, werd het Russisch in 1995 opgewaardeerd van ‘taal van interetnische communicatie’ tot 

een officiële staatstaal. De wet van 1996 stelde het Kazachs in als verplichte communicatietaal binnen 

de staatsadministratie, wat ervoor zorgde dat de taalkwestie in Kazachstan onduidelijk en onstabiel 

was na de onafhankelijkheid (Hagendoorn et al., 2001, 76). Martha Olcott (2002, 53) schrijft ook dat 

de grootste bron van instabiliteit zich in de regering zelf bevindt. Zo verscheen er in 2009 een artikel 

in radio Azzatyk dat de Kazachse regering voor het eerst sinds de onafhankelijkheid een volledige 

zitting in het Kazachs had gehouden en voortaan quasi alle zaken in het Kazachs zou afhandelen. De 

Kazachse minister van Cultuur, Moechtar Koel-Mohammed, zei: “Als we de staatstaal willen 

aanmoedigen, moeten we eerst bij onszelf beginnen, bij de regering.” De eerste minister had de hele 

zitting in het Kazachs geleid en alle ministers spraken ook Kazachs in de mate van het mogelijke. De 

Russischtalige pers gaf onmiddellijk kritiek op deze nieuwe maatregel. In het kader van het 

verspreiden van het Kazachs onder de bevolking zou de taalwet ineens aangepast moeten worden, 

aldus zo luidt de kritiek. Het Russisch wordt volgens de taalwet immers gelijkgesteld aan het Kazachs 

als officiële taal, maar door enkel Kazachs te spreken in de regering worden Russischtaligen 
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gediscrimineerd. Russischtalige journalisten zijn daardoor eveneens niet in staat verslagen uit te 

brengen over vergaderingen van de regering. Intussen werden regelingen getroffen waardoor 

Russischtalige journalisten de regeringsgesprekken wel kunnen volgen, bijvoorbeeld met behulp van 

tolken (Mavlonij, 20/04/2009).  

 

Het taalbeleid in Kazachstan brengt de socio-demografische en linguïstische complexiteit van de 

republiek in kaart. Langs de ene kant wilde de regering enkel het Kazachs instellen als officiële 

staatstaal, maar langs de andere kant is Kazachstan altijd al een multinationale staat geweest waarin 

een groot deel van de bevolking Russisch spreekt als moedertaal of als tweede taal. Vandaar dat de 

regering een meertalig beleid doorvoerde zodat zowel het Russisch als andere talen bewaard kunnen 

blijven. Een andere reden daarvoor was de toenemende aanwezigheid van het Engels. Met het oog op 

een positie in de regionale- en wereldeconomie koos de regering voor een meertalige ideologie 

(Smagulova, 2008, 448). De motivatie om enkel het Kazachs als staatstaal in te voeren was het creëren 

van een Kazachse identiteit. Kazachen geloven in het principe dat ‘Kazachstan het land is van de 

Kazachen die Kazachs spreken en Kazachen vormen de natie’. Het doel van de taalwetgeving is de 

status van het Kazachs ten opzichte van het Russisch verbeteren omdat het Kazachs lang genoeg als 

een minderheidstaal beschouwd werd (Abdygaliev, 2003 en Omarova, 2007 in Smagulova, 2008, 

449). De doelstellingen van de taalwetgeving waren echter zeer ambitieus aangezien heel wat serieuze 

veranderingen zouden moeten plaatsvinden opdat het Kazachs weer opleeft en opnieuw aanzien krijgt 

in de samenleving. De Kazachse woordenschat had immers amper kunnen ontwikkelen tijdens de 

Sovjet-Unie en Kazachstalige leerkrachten en leerboeken waren ook zo goed als afwezig. Bijgevolg 

moest heel wat achterstand ingehaald worden (Fierman, 2006, 105).  

 

Een van de doelstellingen van de Kazachse taalwetgeving is het veranderen van al het papierwerk van 

het Russisch naar het Kazachs tegen 2010. Dit is geen gemakkelijke opdracht aangezien er in het 

Russischtalige noorden weinig mensen zijn met voldoende kennis van het Kazachs. Omwille van de 

trage invoering van het Kazachs in staatsstructuren heeft de regering beslist meer agressieve 

maatregelen te treffen. Een nieuwe campagne werd in 2007 gelanceerd, genaamd ‘2007 is het jaar van 

het Kazachs’. De bedoeling van deze campagne was de beschikbaarheid van het aantal diensten in het 

Kazachs te doen toenemen. Een taaltest zou men daarenboven willen afnemen als onderdeel van een 

sollicitatie, maar specialisten op gebied van taalbeoordeling zijn schaars. In 2008 werd deze wet 

voorgelegd aan het parlement. In het teken van de campagne waren overal reclamepanelen te zien 

waarop stond : ‘Kazak, spreek Kazachs met een Kazak’. Deze slogan werd ook via de radio verspreid 

(Smagulova, 2008, 452-453). Zo wordt de media gebruikt om allerlei boodschappen te verspreiden die 

het Kazachs promoten. Tegelijkertijd wordt het Sovjetbeleid aangeduid als de grote oorzaak van de 
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lage status van het Kazachs in alle domeinen van de samenleving (Fierman, 2006, 111). In november 

2009 werd er een project besproken, genaamd de ‘Doctrine van Nationale Eenheid’. Een van de 

doelstellingen van het projet is ervoor zorgen dat het Kazachs een verbindende factor wordt tussen de 

Kazachse bevolking. Om dat te verwezenlijken speelt de Kazachstalige media een belangrijke rol 

(Askarov, 21/11/2009). Tegenwoordig bestaan er in Kazachstan zelfs 582 Kazachstalige kranten en 

tijdschriften in vergelijking met amper 80 vroeger (Zakon, 13/04/2010). 

 

Een contradictie die zich schuilhoudt binnen de taalwetgeving komt naar boven in het culturele project 

van 2007, ‘De drie-eenheid van talen’. Het doel hiervan was een maatschappij te creëren waarin de 

meerderheid van de bevolking drietalig is in het Kazachs, het Russisch en het Engels (OVSE, 

24/10/2009). De voormalige minister van Cultuur en Informatie, Ertysbaev, verklaarde dat ‘geen 

situatie mocht goedgekeurd worden, waarin de Kazachse jeugd geen Russisch kent’ (Khabar Agency, 

24 juli 2007 in Smagulova, 2008, 455). Dit project strookt niet met de doelstellingen van de 

taalwetgeving die de status van het Kazachs wil verbeteren. Het feit dat dit project werd gelanceerd 

tijdens de parlementaire verkiezingen verklaart veel. De onderliggende bedoeling van het project was 

waarschijnlijk de steun krijgen van de niet-Kazachse kiezers (Kazakhstan Today, 17/08/2007 in 

Smagulova, 2008, 455). Zeer recent had de huidige minister van Cultuur, Moechtar Koel-Mohammed, 

een mededeling in verband met de staatstaal. Hij wil dat het aantal Kazachen die het Kazachs 

beheersen tegen 2020 stijgt van 60% naar 95%. Daarnaast zei hij ook dat niet minder dan 90% van de 

Kazachen Russisch moet kunnen spreken. Nu bedraagt dat 89%. Ten slotte wilt hij dat 20% van de 

Kazachen Engels spreekt (Kazakhstan Today, 26/07/2010).   

 

De taalwet besteedt daarnaast ook veel aandacht aan de terminologie van de Kazachse taal. Het is 

immers nodig om te concurreren met het Russisch op gebied van cultuur, onderwijs en technologie. 

Tijdens de Sovjet-Unie werd het gebruik van het Kazachs verboden op heel wat gebieden waardoor 

moderne woordenschat en stilistische variatie ontbreken. Het Kazachs kon grotendeels ontwikkelen 

door inspanningen van individuen. Zij hadden vaak geen opleiding in het Kazachs genoten waardoor 

ook hun kennis beperkt is. Bijgevolg zijn teksten in het Kazachs vaak ongrammaticaal en rijk aan 

fouten (Smagulova, 2008, 453).  

 

De verspreiding van het Kazachs verloopt echter niet altijd even vlot. Het wordt niet alleen belemmerd 

door de dominante aanwezigheid van het Russisch, maar ook door de economische situatie van het 

land na de val van de Sovjet-Unie. Er zijn immers hoge kosten verbonden aan het 

‘Kazachiseringsproces’, want er is nood aan kwaliteitsvolle Kazachstalige vertalers en personeel in het 

onderwijs en in de regering om een geslaagde overgang te kunnen maken naar het Kazachs. Niet-
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Kazachstalige personeelsleden worden soms vervangen door minder talentvolle Kazachstalige 

mensen, omdat de voertaal in bepaalde instellingen plots veranderd is naar het Kazachs. Daarenboven 

hebben Kazachse gezinnen vaak niet het geld om hun kinderen naar een soms verder gelegen 

kwaliteitsvolle Kazachstalige school te sturen (Fierman, 2005, 416). Ten slotte vergt het enige tijd 

vooraleer alle doelstellingen van de taalwet gerealiseerd zullen zijn. Veel (Russischtalige) Kazachen 

erkennen het nut om Kazachs te kunnen spreken of toch de basis te beheersen, maar ze hebben vaak de 

neiging om terug over te schakelen op het Russisch. De reden waarom sommige niet-Kazachen 

Kazachs beginnen te spreken is toe te wijzen aan het onderwijs en het leger, waar Kazachs verplicht is. 

Het niveau van het Kazachs is echter laag, waardoor niet-Kazachen na hun opleiding terug Russisch 

gebruiken in plaats van Kazachs (O’Callaghan, 2005, 211).   

 

6.2.3 Onderwijstaal 

Er heerst nog steeds een onverdeeldheid over de voertaal in het onderwijs in Kazachstan. Net zoals in 

de Sovjettijd gaan kinderen naar Kazachs- of Russischtalig onderwijs. De keuze wordt gemaakt door 

de ouders. Sinds 1989 is het aantal kinderen in Kazachstalige scholen gestegen en het aantal 

inschrijvingen in Russischtalige scholen gedaald. Een stijging van 30,2% kinderen in Kazachstalige 

scholen in 1989 naar 62% in 2010 (Zakon, 13/04/2010) werd waargenomen. Het aantal Kazachstalige 

scholen is eveneens toegenomen met 781 in vergelijking met 1991 (Fierman, 2006 en Kuzakov, 2007 

in Smagulova, 2008, 456). In stedelijke gebieden heeft het Russischtalig onderwijs nog steeds de 

overhand. In 2010 gaat 84% (Zakon, 13/04/2010) van de Kazachse kinderen naar Kazachstalige 

scholen in vergelijking met 34,4% in 1991. Van de Kazachstalige scholen bevindt 80% zich op het 

platteland. Het aantal stedelijke Kazachen in Russischtalige scholen blijft hoog, voornamelijk in de 

noordelijke regio’s (Smagulova, 2008, 456).  

 

De redenen waarom Kazachse ouders hun kinderen naar Russischtalig onderwijs sturen variëren: er is 

geen Kazachstalige school in de buurt, ouders hebben zelf amper kennis van het Kazachs of geloven 

dat Russischtalige scholen meer kwaliteitsvol zijn (Kuzakov, 2007 in Smagulova, 2008, 456) en er 

bestaan weinig sancties als kennis van het Kazachs ontbreekt. Het is overigens enkel vereist in de 

overheidssector om Kazachs te kunnen spreken. In andere sectoren in de steden wordt er nog altijd 

meer belang gehecht aan een goede kennis van het Russisch. Daarnaast wordt de ‘Kazachisering’ van 

het onderwijs ook weinig gefinancierd (Fierman, 2006, 113).  

 

In middelbare scholen zijn zowel het Russisch als het Kazachs verplichte vakken. Het aantal uren 

Kazachs steeg ook na de onafhankelijkheid. Aan de hand van een test, de ‘National Standard Test’ die 
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in 2008 werd geïntroduceerd, wordt de kennis van de tweede taal nagegaan aan het begin en einde van 

het secundair onderwijs en het hoger onderwijs (Smagulova, 2008, 456). Momenteel wordt in 

Kazachse universiteiten in beide talen les gegeven en kunnen Kazachen alle specialisaties in hun eigen 

taal volgen (Smagulova, 2008, 457). De Kazachse minister van Buitenlandse Zaken, Kanat 

Saudabajev, zei in oktober 2009 in een interview met de Kazachse Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE) dat 61% van de kinderen Kazachs studeert. Meer dan 25 000 niet-

Kazachse studenten gaan naar Kazachstalige scholen. Daarnaast bestaan er 200 zondagsscholen waar 

meer dan 7 000 kinderen van verschillende nationaliteiten Kazachs studeren. Saudabajev zegt ook dat 

‘het Russisch en andere talen een essentieel en integraal onderdeel zijn van onze gedeelde cultuur en 

geschiedenis.’ In 2009 waren er 1672 Russischtalige scholen (OVSE, 24/10/2009). Toch zou de 

kwaliteit van het Russischtalig hoger onderwijs beter zijn dan het Kazachstalig hoger onderwijs. In het 

Russisch is er ook meer keuze, want er is een gebrek aan Kazachstalige handboeken over technische 

onderwerpen. Daarom zijn zij genoodzaakt Russische handboeken te gebruiken. Ten slotte is er ook 

een tekort aan leerkrachten in Kazachstalige scholen (Fierman, 2006, 113). 

 

Nochtans komt Smagulova in haar onderzoek tot de vaststelling dat het merendeel van de Kazachen 

(34,7%) en steeds meer niet-Russen (53,6%) Kazachstalig onderwijs verkiezen boven Russischtalig 

onderwijs. Smagulova maakt een vergelijking met een onderzoek van Zakaeva en Sarsenbayeva 

(1998, 55) waaruit bleek dat 25,2% van de ouders in 1998 Kazachstalig onderwijs verkoos en 49% 

Russischtalig. De ondervraagden waren daarenboven ook grote voorstanders van drietalig onderwijs in 

het Kazachs, Russisch en Engels. Meertaligheid blijkt een nieuw streefdoel te zijn van de Kazachse 

multinationale bevolking (Smagulova, 2008, 468). Op sommige plaatsen wordt er van de sollicitanten 

tegenwoordig vereist dat ze Kazachs kunnen spreken om de job te kunnen krijgen. Ook hier houdt zich 

een contradictie schuil, want zoals Fierman (2006, 112) schrijft dat sommige Kazachse auteurs 

beweren dat enkel van etnische Kazachen verwacht wordt dat ze Kazachs spreken om een job bij de 

overheid te krijgen. Van de Slavische bevolking en andere niet-Kazachen wordt dit niet verwacht.  

 

6.2.4 De Kazachse bevolking in cijfers 

Volgens een volkstelling van de Sovjet-Unie in 1989 was ongeveer 39% van de totale bevolking (16 

464 000) in Kazachstan Kazaks, omstreeks 38 % was Russisch. Duitsers maakten 6% uit van de 

bevolking, Oekraïners 5%, Oezbeken 2% en Tataren 2% (OMRI, 1995 in Hagendoorn et al., 2001, 

76). Gegevens uit 1993 tonen een stijging van het aantal Kazachen naar 43% en een daling van het 

aantal Russen naar 36% (Chinn & Kaiser, 1996 in Hagendoorn et al., 2001, 76). In 1997 is er nog een 

drastischere verandering waargenomen waarbij Kazachen 51% van de bevolking uitmaken en Russen 
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32% (Smith et al., 1998 in Hagendoorn et al., 2001, 76). Russen zijn voornamelijk geconcentreerd in 

het noordelijke gedeelte van Kazachstan en de meerderheid van hen is boer. Uit deze gegevens blijkt 

dat het aantal Russen steeds gedaald is en het aantal Kazachen in Kazachstan is toegenomen. Ook al 

waren de Russen de grootste groep in de jaren ’60, de situatie werd omgekeerd in de jaren ’90 

(Hagendoorn et al., 2001, 76). Toch sprak nog een groot deel van de stedelijke Kazachse bevolking 

meer en beter Russisch dan Kazachs. Meer dan 80% van de stedelijke Kazachse bevolking was 

geletterd in het Russisch tegen het einde van de Sovjet-Unie. Ook al was het Kazachs toen net 

uitgeroepen als enige officiële staatstaal, waarschijnlijk was niet meer dan 10-15% van de stedelijke 

bevolking geletterd in het Kazachs. Vandaar kan gezegd worden dat veel stedelijke Kazachen cultureel 

gerussificeerd waren (Fierman, 2006, 101). 

 

Heel wat Kazachen waren immers opgegroeid in een Russischtalige omgeving tijdens de Sovjet-Unie 

waardoor de kennis van het Kazachs beperkt was bij een groot deel van de etnische Kazachen. Het 

‘Kazachiseringsbeleid’ van de jaren ’90 bracht daar verandering in, aldus zo blijkt uit een onderzoek 

van Juldyz Smagulova in 2008. Aan de hand van interviews ging Smagulova na wat de luister-, 

spreek-, lees- en schrijfvaardigheden zijn in het Russisch en het Kazachs. Aangezien veel mensen 

zichzelf vaak slecht kunnen inschatten of hun Kazachse etniciteit automatisch linken aan kennis van 

de Kazachse taal ook al beheersen ze die taal amper, waren de vragenlijsten zowel in het Russisch als 

het Kazachs beschikbaar. Uit het onderzoek bleek dat het Russisch nog steeds de dominante 

communicatietaal is bij de Kazachen en de andere niet-Kazachse bevolking. Bijna de helft van de 

Russen gaf aan helemaal geen Kazachs te spreken. Smagulova gaat ook na wat de verschillen zijn 

tussen oudere en jongere generaties. Hieruit blijkt dat jongeren beter Kazachs spreken (55,4%) in 

vergelijking met de oudere generaties (40,7%). Van de oudere generaties daarentegen spreken meer 

mensen Russisch (92,8%) dan van de jongere generaties (67,6%). Slechts 45,7% van de jongeren (<23 

jaar) beweert vlot Russisch te spreken in vergelijking met 90,3% bij de oudere generatie (>55 jaar). 

Van deze laatste generatie spreekt iedereen van de ondervraagden Russisch in tegenstelling tot de 

jongste generatie, waarvan 10,4% geen Russisch spreekt (afgeleid uit tabellen van Smagulova, 2008, 

462-466). Ook al zou 95% van de Kazachen Kazachs kunnen spreken (vlot of met gebreken), toch 

spreekt minder dan de helft Kazachs op het werk. Met vrienden onderling spreken de jongste 

generaties veeleer Kazachs dan Russisch en ze zijn overigens vaker tweetalig dan de oudere 

generaties. Het Russisch van de jongeren is bovendien ook steeds meer ongrammaticaal. In de media 

en in reclameboodschappen komt dat tot uiting omdat er vaak foute Russische constructies gebruikt 

worden (Smagulova, 2008, 466).  
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Het onderzoek van Smagulova toont aan dat het Russisch nog steeds de dominante communicatietaal 

is in heel wat verschillende sectoren en voornamelijk in de stedelijke gebieden, maar dat er 

tegelijkertijd ook sprake is van een leeftijdsgerelateerd taalgebruik. Volgens Smagulova is de 

sociolinguïstische situatie in het land aan het veranderen. De Kazachse Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE) merkt eveneens op dat het Kazachs meer aanzien krijgt in de 

samenleving, en in het bijzonder onder de jongere generatie (OVSE, 24/10/2009). Fierman (2005, 

419) wijst erop dat de verhoging van de status van het Kazachs heel wat tijd in beslag zal nemen. 

Meer tijd en meer inspanningen zullen nodig zijn voordat het Kazachs gesproken wordt door alle 

Kazachen en gekend is door alle inwoners van Kazachstan. Ook president Nazerbajev is zich hiervan 

bewust. Dat blijkt alleszins uit zijn toespraak van 2004 waarin hij benadrukt dat meer tijd nodig is om 

een geslaagde overschakeling van het Russisch naar het Kazachs als voornaamste voertaal te bereiken 

(Fierman, 2005, 411, 419). 

 

7 Russen in de nieuwe onafhankelijke republieken 

Na de val van de Sovjet-Unie in 1991 woonden er nog vijfentwintig miljoen Russen in de nieuwe 

onafhankelijke staten. In sommige staten gaat de Russische aanwezigheid ver terug in de geschiedenis, 

in andere staten zijn de Russen recent aanwezig (Kolstoe, 1995, 3). Tegen 1989 was ongeveer 40% 

van de Russische diaspora geboren in een niet-Russische republiek. In Kazachstan was 46,8% van de 

Russen geboren in het land en in Oekraïne bedroeg dat 42,3% (Kolstoe, 1995, 50-51). In al de ex-

Sovjetrepublieken zijn de achterblijvende Russen voornamelijk afstammelingen van de 

vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie of van de heersende elite onder het Russische imperiale 

bewind (Hagendoorn et al., 2001, 1). Deze vijfentwintig miljoen Russen zijn nu nieuwe etnische 

minderheden in de nieuwe onafhankelijke republieken. (Tishkov, 1997, 54). Hagendoorn, Linssen en 

Tumanov beschrijven drie strategieën van Russen om zich al dan niet aan te passen aan de nieuwe 

context: assimilatie, voor eigen nationaliteit en status opkomen en streven naar onafhankelijkheid, 

afscheuring en incorporatie in de Russische Federatie (Hagendoorn et al., 2001, 17). Assimileren vergt 

echter veel energie en aangezien een groot deel van de Kazachse en Oekraïense bevolking 

gerussificeerd was of toch het Russisch goed beheerste, was de Russische diaspora weinig 

gemotiveerd om de titulaire taal te leren en zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Hier wordt 

verder op ingegaan in de volgende hoofdstukken.  
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7.1 Assimilatie van etnische Russen 

Etnische Russen die na de val van de Sovjet-Unie blijven wonen in de ex-Sovjetrepublieken krijgen te 

maken met sociale druk voor assimilatie. Assimilatie houdt in dat Russen de minderheidsgroep 

verlaten en een deel worden van de nationale bevolking. Hiervoor moeten de Russen de nationale taal 

leren van de nieuwe onafhankelijke republieken, hun kinderen onderwijs laten volgen in diezelfde taal 

en hun sociale netwerken aanpassen. Bijgevolg wordt de nationale bevolking terug de dominante 

groep in eigen land na jarenlang onder Russische en Sovjetcontrole te staan. Zij zijn daarom ook meer 

geneigd om het assimilatieproces te ondersteunen aangezien het bevorderlijk is voor het eigen 

nationalisme. In geval van assimilatie staat de nationale bevolking minder negatief tegenover Russen 

en kunnen Russen bijgevolg als normale burgers worden opgenomen in de maatschappij (Hagendoorn 

et al., 2001, 17).  

 

Laitin, Petersen & Slocum (1991) verwijzen naar taalassimilatie als een belangrijk onderdeel van 

assimilatie. Ook al zijn veel etnische Russen er niet happig op om de lokale taal te leren, toch zijn ze 

er in sommige gevallen toe verplicht. Een job, interetnisch huwelijk of andere verplichtingen vereisen 

immers vaak kennis van de nationale taal (Hagendoorn et al., 2001, 21). Als het Russisch echter een 

hogere status heeft dan de nationale taal, is het voor de Russischtaligen  minder aantrekkelijk om de 

nationale taal te leren. Dat is volgens Laitin (1998) het geval in merendeel van de ex-

Sovjetrepublieken, hoewel de mate waarin dat zo is verschilt. Als het daarentegen economische 

voordelen kan opleveren, is het interessanter om de taal wel onder de knie te hebben (Hagendoorn et 

al., 2001, 21). Daarnaast concludeert Forbes (1997) dat assimilatie minder vaak voorkomt in staten 

met grote culturele verschillen tussen Russen en de nationale bevolking. Zowel taalkundige als 

culturele verschillen zijn aanzienlijk in Kazachstan, waar Kazachs wordt gesproken en een 

Moslimcultuur leeft. Dat geldt eveneens in Georgië en Moldavië waar niet-Slavische talen gesproken 

worden. In Oekraïne en Wit-Rusland daarentegen worden Slavische talen gesproken en is er een 

Orthodoxe cultuur, waardoor de verschillen met de Russische cultuur te verwaarlozen zijn 

(Hagendoorn et al, 2001, 23). Bovendien komt een groot deel van de Oekraïense woordenschat 

overeen met de Russische. Vandaar dat de kans groter is dat de Russische diaspora het Oekraïens veel 

sneller onder de knie heeft dan het Kazachs.  

 

7.2 Spanningen tussen Russen en de lokale bevolking 

Robert Kaisar schreef een boek over de vorming van nationaliteitengroepen tijdens de Sovjet-Unie en 

merkt daarin op dat ‘hoe uitgebreider de perceptie van thuisland voor Russen, hoe groter de kans is op 

internationale conflicten in grensrepublieken zoals Kazachstan, Oekraïne, Wit-Rusland en de Baltische 
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Staten waar Russen samen wonen in geconcentreerde nederzettingen en waar ze in de loop der tijd een 

gevoel van thuisland ontwikkeld hebben’ (Kaisar, 1994, 372 in Laitin, 1998, 10). Na de val van de 

Sovjet-Unie hadden de Russen en Russischtaligen in de nieuwe onafhankelijke republieken drie 

keuzes: blijven wonen in de staten en assimileren, terugkeren naar Rusland of blijven wonen, Russisch 

blijven en een lokale Russische identiteit ontwikkelen. Deze keuze ligt echter niet helemaal in de 

handen van de Russen. Zij hebben immers ook de goedkeuring nodig van de plaatselijke bevolking en 

zijn afhankelijk van de mogelijkheden in de nieuwe staten. Elke keuze heeft bovendien andere 

gevolgen in de verschillende staten (Hagendoorn et al., 2001, 57).  

 

De relatie tussen de Russische minderheden en de lokale bevolking in de nieuwe onafhankelijke 

republieken loopt niet altijd even vlot. De identiteiten van de verschillende groepen veranderen 

constant en de etnische groepen zijn niet altijd duidelijk te onderscheiden. De lijn die hen verdeeld 

wordt meestal door hen zelf bepaald. Mensen in de ex-Sovjetrepublieken identificeerden zich namelijk 

meestal met de nationaliteit die op het paspoort staat. Na de val van de Sovjet-Unie waren alle burgers 

niet meer gelijk, economieën gingen achteruit en de onzekerheden namen toe. Dit zijn allemaal 

factoren die een conflict in de hand kunnen werken. Het is echter verbazingwekkend dat er zo weinig 

geweld werd gebruikt en conflicten ontstonden na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ondanks de 

oorlogen en afscheidingen in, onder andere, Moldavië, Georgië en Tsjetsjenië, bleef het rustig in 

Oekraïne en Kazachstan (Hagendoorn et al., 2001, 201).  

 

Laitin (1998) voorspelt dat de Russischsprekende bevolking in Kazachstan geen groep zal blijven 

vormen in Kazachstan, maar dat ze zullen verdwijnen en terugkeren naar hun ‘thuisland’, Rusland. In 

Oekraïne daarentegen denkt Laitin dat er een kans bestaat dat Oekraïens- en Russischtaligen in het 

oosten en zuiden samen een Russischtalige identiteitsgroep in Oekraïne zullen vormen (Hagendoorn et 

al., 2001, 202).  

 

Daarnaast heeft de factor taal in de voormalige Sovjetrepublieken al vaak conflicten veroorzaakt of 

toch op zijn minst de ideologie van etnische conflicten gecreëerd. In eerste instantie werden vele van 

deze conflicten uitgelokt door nationalistische activisten die niet langer de status wilden behouden van 

cultureel-linguïstische minderheden binnen de Russischtalige Sovjet-Unie. Nadat deze activisten hun 

doelstellingen hadden bereikt, liepen de spanningen tussen de niet-nationale bevolking, de ‘derde-taal 

bevolking’ en de lokale bevolking hoog op omwille van taaldiscriminatie. De laatste jaren heeft de taal 

van de titulaire bevolking in de nieuwe onafhankelijke staten een vooraanstaande positie ingenomen. 

Daardoor is het probleem alleen complexer geworden voor de nog steeds talrijke en cultureel machtige 

Russischtalige bevolking in de nieuwe staten. De vraag is of ze de nieuwe officiële taal zullen leren en 
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acculturaliseren of zullen weigeren nieuwe talen te leren. Engels, Frans, Russisch en Chinees zullen 

immers altijd talen zijn met een bevoorrechte positie omdat ze kunnen dienen als communicatietaal in 

een meertalige omgeving (Tishkov, 1997, 100).  

 

7.2.1 Oekraïne 

In Oekraïne is de kans op regionale conflicten groter dan op nationale aangezien Russischtaligen en 

etnische Russen het meest geconcentreerd zijn in het oosten en in de Krim en Oekraïenstaligen en 

etnische Oekraïners in het westen. Daarom vinden spanningen eerder plaats in de centrale regio’s, 

waar meer etnische Oekraïners wonen dan etnische Russen, maar waar meer Russisch gesproken 

wordt dan Oekraïens. Bijgevolg is de kans groot dat politieke competitie hier plaatsvindt. Politici 

proberen de steun te winnen van Russen en Russischtaligen door hun taalrechten te beschermen. 

Andere politici proberen de steun van Oekraïners te winnen door een etnische Oekraïnse identiteit op 

te roepen en hen een dominante positie te bezorgen in het publieke leven. Als de Russischtaligen 

winnen zal het Russisch behouden blijven als tweede officiële taal en als de Oekraïenstaligen winnen 

zullen de Russsichtaligen verplicht worden Oekraïens te leren en is de kans groter op afscheuring. 

Politieke competitie in het land kan dus bepalend zijn voor interetnische spanningen (Hagendoorn et 

al., 2001, 206-207).  

 

De etnische Russen zien zichzelf echter niet als bezetters of kolonialen zoals Oekraïenstalige 

Oekraïners beweren, maar ze beschouwen zichzelf als deel van de inheemse bevolking. Het Krimse 

Congres van het Russische Volk heeft in 1996 verklaard dat het Russische volk voortdurend in 

Oekraïne gewoond heeft en dat ze bijgevolg niet als een nationale minderheid, noch als nieuwkomers, 

noch als koloniale bezetters beschouwd mogen worden. Sinds het ontstaan van het Kievse Rijk in de 

9e eeuw zijn er immers al Russen aanwezig in het land (Smith et al., 1998, 129). Er wordt bovendien 

gezegd dat lokale Russen verschillen van Russen in Rusland omdat ze bepaalde lokale waarden en 

houdingen hebben overgenomen waardoor er precies verschillen zijn ontstaan. Zelfs in de Russische 

taal en in het taalgebruik bestaan er verschillen (Smith et al., 1998, 130). Daarom kan worden gezegd 

dat Russen en Oekraïners in het oosten van Oekraïne vaak nauwelijks te onderscheiden zijn, terwijl ze 

in het westen mentaal twee aparte werelden vormen. Het westen werd overigens door de jaren heen 

steeds minder Russisch en in het oosten was het omgekeerde fenomeen een feit (Kolstoe, 1995, 173). 
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7.2.2 Kazachstan 

Melvin (1995) wijst erop dat de groeiende hoeveelheid economische en politieke macht in handen van 

de Kazachen na de onafhankelijkheid een van de voornaamste redenen is voor spanningen tussen 

Russen en Kazachen. Russische namen van straten, steden en dorpen werden veranderd, de immigratie 

van etnische Kazachen werd aangemoedigd en de Kazachse taal werd terug aangemoedigd en 

ingevoerd in het schoolsysteem. Russen werden buitengesloten uit alle domeinen van de publieke 

administratie. Als reactie daarop werden verschillende Russische steden in het noorden broeihaarden 

voor sterke pro-Russische gevoelens. De confrontatie tussen Russen en Kazachen liep dus het hoogst 

op in het noorden (Melvin, 1995 in Hagendoorn et al., 2001, 203). Bovendien werd het Kazachs de 

verplichte taal voor veel administratieve en andere functies en aangezien weinig Russen Kazachs 

wilden leren, leidde dit tot verdere uitsluiting. Daarnaast is er steeds meer Kazachse aanwezigheid in 

het noorden ten gevolge van interne migratie om zo controle uit te oefenen in deze overwegend 

gerussificeerde regio (Hagendoorn et al., 2001, 203).  

 

De taalkwestie in Kazachstan was sterk gepolitiseerd na de val van de Sovjet-Unie. Taal speelde 

immers een belangrijke rol bij de vorming van de nieuwe onafhankelijke staat zoals onder hoofdstuk 6 

al werd uitgelegd. Het Kazachs werd ingesteld als de enige officiële staatstaal en het Russisch was 

oorspronkelijk de taal van interetnische communicatie en werd in 1995 een tweede officiële taal, maar 

geen staatstaal. Kazachstan heeft dus een tweetalige ideologie. De voornaamste reden hiervoor was de 

goede relaties met Rusland te onderhouden en de trouw van de niet-Kazachse burgers te verzekeren. 

De taalverandering van het Russisch naar het Kazachs heeft anders wel spanningen veroorzaakt. 

Russischtaligen voelden dat de status van het Russisch bedreigd werd naarmate het Kazachs in steeds 

meer sectoren werd ingevoerd en vreesden voor hun eigen positie in Kazachstan (Smagulova, 2006, 2-

3). De Russen kunnen bovendien moeilijk accepteren dat zij nu minderheden zijn in Centraal-Azië, 

vandaar dat zij een gelijke status vragen voor beide talen zodat de relaties tussen de twee 

nationaliteiten gestabiliseerd kunnen worden (Kuzio, 2002, Sadovskaya, 2001 in Smagulova, 2006, 3). 

Volgens Malinin (2001) heeft slechts 10% van de Russen die in Kazachstan zijn gebleven 

deelgenomen aan acties die hun nationale belangen verdedigen. Minder dan 1% gaf toe dat ze geweld 

gebruikt hebben (Malinin, 2001 in Smagulova, 2006, 8). Taalkwesties zullen in Kazachstan volgens 

Malinin (2001) echter niet snel uitmonden in een conflict. Wanneer een niet-Kazachstalige Kazach 

zich aansluit bij een groep etnische Kazachstalige Kazachen, zullen deze laatsten automatisch 

overschakelen op het Russisch. Dit soort taalgedrag zal niet snel een conflict in de hand werken 

(Malinin, 2001 in Smagulova, 2006, 10). De toekomst is echter niet gemakkelijk te voorspellen. 
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CONCLUSIE 

In deze masterproef werd er aan de hand van een literatuurstudie nagegaan welke rol het Russisch en 

bijgevolg ook de titulaire talen in Kazachstan en Oekraïne nu spelen en in het verleden speelden. Aan 

de hand van een chronologische opbouw van gebeurtenissen voor de Sovjet-Unie tot na de val van de 

Sovjet-Unie in 1991 werd aangetoond welke impact het Russisch had op de Oekraïense en Kazachse 

samenleving. In deze conclusie worden de belangrijkste vaststellingen en vergelijkingen tussen 

Oekraïne en Kazachstan wat betreft het Russisch op een rijtje gezet.  

 

Eerst en vooral kan er worden geconcludeerd dat het Russische Rijk tijdens de Russische 

expansieperiode van de 16e tot en met de 19e eeuw al heel wat invloed kon verwerven in Oekraïne en 

Kazachstan. Ook al hadden de Russische veroveraars het oosten van Oekraïne in de 17e eeuw al onder 

controle en het noorden van Kazachstan pas twee eeuwen later, toch konden de Russen door middel 

van verschillende migratiegolven hun aanwezigheid in beide landen aanzienlijk vergroten. Ondanks 

vele pogingen van de Oekraïners om van het Oekraïens de standaardtaal te maken in de helft van de 

19e eeuw, werd de taal door de Russische autoriteiten verboden en werd het Russisch in de plaats 

ingevoerd. Toen al ontstond er een grote culturele verscheidenheid tussen het oosten dat onder 

controle van Rusland stond en het westen, waar de Oekraïense waarden en tradities verder konden 

ontwikkelen. In Kazachstan daarentegen werden er in de 19e eeuw nog geen grote veranderingen 

aangebracht aan de Kazachse cultuur, want de lokale bevolking beheerde de Russische administratie. 

In Kazachstan kon de bevolking sinds het begin van de Sovjet-Unie niet meer ontsnappen aan de 

Russificeringsprojecten. 

 

Vervolgens heeft de Sovjet-Unie nog diepere sporen nagelaten in Oekraïne en Kazachstan. Na een 

korte periode van tolerantie ten opzichte van lokale talen en culturen onder het ‘Korenizatsia-beleid’ 

van Lenin, ontstond er een serieuze omwenteling onder het gezag van Stalin. Zijn doel was een 

Sovjetvolk te creëren met een Sovjetidentiteit dat het Russisch als gezamenlijke taal had. Het valt op 

dat een groot deel van de Oost- en Zuid-Oekraïense en Noord-Kazachse bevolking geleidelijk aan 

steeds meer vertrouwd begon te geraken met het Russisch ten koste van de eigen taal. Het Russisch 

werd immers door middel van Russificeringsprogramma’s in allerlei sectoren opgelegd als voertaal. 

Dit betekende echter niet dat de meerderheid van de Oekraïners en Kazachen zich ook als Russen 

identificeerden. Velen gaven tijden de volkstelling van de Sovjet-Unie namelijk nog steeds de titulaire 

taal op als moedertaal ook al spraken ze deze taal slecht of zelfs niet. Een verklaring hiervoor kan 

gevonden worden in het feit dat ze hun eigen identiteit in vraag begonnen te stellen. Taal en etnische 

identiteit zijn tenslotte nauw verbonden elementen. Aangezien de gerussificeerde Oekraïners en 

Kazachen meer overeenkomsten hadden met de Russen dan met hun eigen landgenoten, maar ze ook 
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geen echte Russen zijn, ontstond er een verwarring over de identiteit. Deze verwarring nam dan ook 

alleen maar toe in de aanloop naar de onafhankelijkheid toen er nationalistische bewegingen tot stand 

kwamen. 

 

Toch lijkt het alsof de pogingen tot ‘Oekraïnisering’ vlak voor de val van de Sovjet-Unie beter 

georganiseerd en meer geslaagd waren dan de pogingen tot ‘Kazachisering’. In Kazachstan werden 

pas na de onafhankelijkheid meer inspanningen geleverd om een efficiënt ‘Kazachiseringsbeleid’ door 

te voeren. Dat komt mogelijk doordat de Kazachse politieke elite ook sterk gerussificeerd was. 

Nochtans wordt er in beide landen wel degelijk rekening gehouden met de multiculturele 

samenstelling van de bevolking bij het instellen van de taalwetgeving. Om de Russischtaligen 

tevreden te houden werden er in zowel Oekraïne als Kazachstan maatregelen genomen die hen ten 

goede kwamen. Dergelijke maatregelen sluiten echter geen spanningen uit in politieke debatten en in 

de samenleving. 

 

Daarnaast geven verschillende auteurs van de geconsulteerde werken aan dat het Russisch het 

gemakkelijkste kon verspreiden via het onderwijs. Dit blijkt inderdaad een sector te zijn waarin veel 

kinderen zich op jonge leeftijd leerden aanpassen aan de nieuwe Sovjetcultuur. Het zijn dan ook deze 

kinderen, die zijn opgegroeid in een Russischtalige omgeving, die na de onafhankelijkheid, inmiddels 

als volwassenen, moeite hadden om zich opnieuw aan te passen aan de ‘Oekraïnisering’ en 

‘Kazachisering’ in Oekraïne en Kazachstan, respectievelijk. Mensen geloofden er overigens in dat het 

Russisch hen meer toekomstperspectieven bood en dat de kwaliteit van het Russischtalig onderwijs 

beter was dan het Kazachs of het Oekraïens. Via het onderwijs probeert men nu ook het gebruik van 

het Kazachs en het Oekraïens terug aan te moedigen. Het aantal Kazachstalige scholen in Kazachstan 

en Oekraïenstalige scholen in Oekraïne is sterk toegenomen na de val van de Sovjet-Unie. Vandaar dat 

de jongste generatie de titulaire taal veel beter zal leren spreken. Toch is de kwaliteit van het onderwijs 

in het Oekraïens en in het Kazachs in de overwegend Russische gebieden in beide landen niet altijd 

even hoog wegens een gebrek aan goedopgeleide tweetalige leerkrachten. Mits enige investering 

hierin, hebben ook Russischtalige kinderen de kans om de titulaire talen in Oekraïne en Kazachstan 

onder de knie te krijgen.  

 

Bijgevolg kan worden vastgesteld dat ondanks de opleving van de lokale talen na de val van de 

Sovjet-Unie, het Russisch nog steeds veel gebruikt wordt in het dagelijks leven, het onderwijs en op 

de werkvloer. Bovendien doen etnische Russen weinig moeite om zich aan te passen door 

bijvoorbeeld de titulaire taal te leren, aangezien de meerderheid toch Russisch spreekt. Dit wordt dan 

asymmetrische tweetaligheid genoemd. Het feit dat meerdere Russen Oekraïens kunnen spreken in 
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Oekraïne dan Kazachs in Kazachstan heeft grotendeels te maken met de culturele en linguïstische 

nabijheid tussen het Russisch en het Oekraïens. Het Kazachs daarentegen is een Turkse taal die onder 

het bevel van Stalin het Cyrillisch alfabet toepaste. Het leren van dergelijke taal vergt daarom ook 

meer energie. 

 

Tot slot kan men concluderen dat het Russisch door de jaren heen een zeer dominante rol heeft 

gespeeld in Oekraïne en Rusland. Het Russisch is nog steeds zeer sterk aanwezig in beide landen, 

maar geleidelijk aan krijgt de titulaire taal meer aanzien. De Oekraïense en de Kazachse taal die lange 

tijd als ‘achterlijke boerentaal’ beschouwd werden, worden alsmaar meer gerespecteerd. Op de 

arbeidsmarkt gaat men namelijk steeds meer op zoek naar mensen die zowel de titulaire taal als het 

Russisch goed beheersen. Er zal echter nog heel wat tijd en inspanning nodig zijn voordat de titulaire 

talen in Oekraïne en Kazachstan weer helemaal gewaardeerd en worden en gekend zijn bij de grote 

meerderheid van de bevolking.   
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