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Amir Taha (Universiteit Utrecht) 
The Intifadah in Shinafiyah. How a small village in Iraq revolted against Saddam Hussain 

in 1991 
 
Allereerst wil de jury gezegd hebben, dat zij diep onder de indruk is van de kwaliteit van de 
ingezonden werkstukken. Er wordt wel eens geklaagd over het dalende niveau van het 
universitaire onderwijs, maar dat is niet af te leiden uit de selectie van scripties die vanuit de 
verschillende universiteiten voor deze prijs genomineerd werden. Integendeel, deze 
werkstukken zijn stuk voor stuk van zeer hoog niveau, al munten ze, elk op zich, uit in 
verschillende aspecten: de een kenmerkt zich door een soevereine in stijl en omgang met de 
bronnen, de ander excelleert in filologische diepgang en vernieuwing. Het was dan ook niet 
gemakkelijk daaruit een winnaar te kiezen - maar wel onontkoombaar.  
 
Na nauwgezet wikken en wegen heeft de jury besloten de prijs toe te kennen aan de scriptie 
van Amir Taha, getiteld The Intifadah in Shinafiyah. How a small village in Iraq revolted 
against Saddam Hussain in 1991, geschreven in het kader van de Research Master 
Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, onder supervisie van dr. Uğor Üngör.  
 
In deze scriptie onderzoekt Amir Taha de achtergronden en het verloop van een opstand in 
een Iraaks dorp, in de chaotische periode die volgde op de Eerste Golfoorlog. Hij beziet deze 
opstand – uiterst risicovol, oog in oog met het gewelddadige, autoritaire regime in Bagdad – 
niet zozeer als een spontane actie, maar als een uitkomst van diepliggende sociale, politieke 
en religieuze ontwikkelingen in de voorafgaande jaren. Taha put daarbij uit een grote 
variëteit aan literatuur en bronnen, alsmede uit etnografisch veldwerk onder ooggetuigen, 
van wie een deel, evenals zijn eigen familie, na het neerslaan van deze opstand, naar het 
buitenland is gevlucht.  
 
De jury is van mening dat deze scriptie niet alleen wetenschappelijk van hoge kwaliteit is, 
maar ook origineel en politiek en maatschappelijk relevant, zeker in het licht van de recente, 
gewelddadige geschiedenis van het Midden-Oosten. Met deze veelzijdige, multidisciplinaire, 
en zowel empirisch als theoretisch goed gefundeerde studie levert Taha een belangrijke 
wetenschappelijke bijdrage aan de nog vrijwel onbeschreven geschiedenis van opstand, 
oorlog en onderdrukking in Irak.  
 

Prof. dr. J.A. (Han) van Ruler, hoogleraar intellectuele geschiedenis van renaissance en barok 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Prof. dr. F.P.I.M. (Frank) van Vree, hoogleraar geschiedenis van oorlog, conflict en 
herinnering Universiteit van Amsterdam 
 
De juryvergadering vond plaats op 13 februari 2019 en werd voorgezeten door Ir. B.M.Th. Dortland-
Bier (directeur KHMW). Naast de twee hierboven genoemde juryleden waren tevens aanwezig Prof. 
dr. R.B. Andeweg (wetenschappelijk secretaris) en Saskia van Manen (secretaris, notulen). 


