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Wandel-, jog- en fietspaden doorkruisen de onlangs aangelegde botanische tuin.
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Voor vorst en vaderland
Astana is niet meer, lang leve Nur-Sultan. Een kunstmatige stad in de steppe, tot meerdere eer en glorie
van de gelijknamige ex-president, waar futuristische
extravaganza botsen met slaperige Sovjet-restanten.
Toen hij in 1994 de Kazachse hoofdstad
verhuisde van het bergachtige Almaty
naar het 1.000 kilometer noordelijker
gelegen Aqmola, had toenmalig president Noersoeltan Nazarbajev grootse
plannen. De stad in de steppe moest
dankzij de olie- en gasopbrengsten het
speerpunt van post-Soviet nation-building
worden. Aqmola werd omgedoopt tot
Astana en ontpopte zich in een mum
van tijd tot een wereldstad met meer
dan een miljoen inwoners.
Op de zuidelijke oever van de Isjimrivier verrezen de nieuwe gebouwen
naar het masterplan van de Japanse
architect Kisho Kurokawa. De centrale
as is Nurjol Boulevard, een showroom
vol architecturale extravaganza die het
patriottisme moeten aanwakkeren. De
blikvanger is de Baitirek, een iconische
observatietoren in de vorm van een
levensboom waarop een gouden ei ligt.
Daarin wordt de in goud gegoten handafdruk van Nazarbajev bewaard. Bezoekers schuiven er in lange rijen aan om
hun handpalm in de presidentiële hand
te drukken, terwijl ze een wens doen en
een selfie nemen.
Astana’s metamorfose is onlosmakelijk met de figuur van Nazarbajev verbonden, die dertig jaar lang de touwtjes
strak in handen hield. Zijn portret is op
tal van monumenten te vinden, vaak in
het gezelschap van historische Kazachse
helden of ‘batyrs’. Hij heeft een eigen

museum en ook de luchthaven en de
universiteit dragen zijn naam. De ultieme eer viel hem bij zijn aftreden in 2019
te beurt: sindsdien heet de hoofdstad
Nur-Sultan.
Die doet onvermijdelijk aan Dubai
denken. In de buitenwijken worden
luxueuze gated community’s opgetrokken. Nabij de luchthaven is de grootste
moskee van Centraal-Azië bijna voltooid. Shoppingmalls als Mega Silk Way
en Asia Park maken kleine handelszaken overbodig. Tijdens de spits vullen
de brede boulevards zich met zenuwachtig toeterende files. Maar de stad telt
ook enkele uitgestrekte parken en
pleinen waar de Kazachse volksaard zich
duidelijker aftekent. Er zijn straatmuzikanten, kermiskramen en ijskarren.
Kinderen worden er rondgereden in telegeleide speelgoedauto’s. Op het plantsoen slaapt een dronkaard zijn roes uit.
Nabij het fonkelnieuwe treinstation
Nurly Zhol liggen, verborgen achter
reclamepanelen van prestigieuze nieuwbouwprojecten, vervallen woonwijken
uit de tijd dat Nur-Sultan nog Aqmola
heette. De sfeer is die van een slaperig
Sovjet-dorp, met stoffige straten, moestuinen en blaffende honden aan de ketting. Veel huizen zijn verlaten of al gesloopt. Aan een openbare pomp komen
de laatste bewoners drinkwater tanken.
Hier botsen twee werelden.
Nick Hannes
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Braakliggende grond
tussen de wolkenkrabbers
langs Nurjol Boulevard.

Het Onafhankelijkheidsplein, met op
de achtergrond de
Hazrat Sultanmoskee.
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Sky Beach Club, een
kunstmatige lagune
met strand op de
bovenste verdieping
van het Khan Shatyrcentrum, dat ook nog
een shoppingmall en
een pretpark
huisvest.
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Een van de laatste
huizen van een oude
woonwijk kijkt uit op
de tentvormige
Khan Shatyr.
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’s Avonds komen
families samen aan
de voet van de
Baitirek-toren, het
symbool van de
stad.

‘Nur-Sultan is a
comfortable city’:
stadspromotie met
behulp van een
Instagram-booth.
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Schilderijen van
Noersoeltan Nazarbajev in
het aan hem opgedragen
Museum van de Eerste
President van de
Republiek Kazachstan.

Een poetsvrouw
ontsmet de gouden
handafdruk van
voormalig president
Nazarbajev in de
Baitirek-toren.
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