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De Griffeljury 2022, bestaande uit: 

Ernestine Comvalius (voorzitter), Kim Blackburn, Emma Eigenraam, Thomas Hardie, Rubén Rodriguez da Silva, 
Susan Venings, Joan Windzak, 

heeft de volgende boeken voorgedragen ter bekroning met een Zilveren Griffel of Bronzen Griffel.  
De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek heeft deze voordracht overgenomen. 
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Zilveren Griffels

Categorie Tot zes jaar
Een zee van liefde
Pieter Gaudesaboos 
Uitgeverij Lannoo

Het geluk van Schildpad
Tiny Fisscher 
Uitgeverij Samsara

Categorie Zes tot negen jaar
Toen Rups een vlinder werd
Bette Westera en Naomi Tieman 
Uitgeverij Volt

Ik praat als een rivier
Jordan Scott
Em. Querido’s Uitgeverij

Categorie Negen tot twaalf jaar
Films die nergens draaien
Yorick Goldewijk 
Uitgeverij Ploegsma

Lennox en de gouden sikkel
Zindzi Zevenbergen 
Uitgeverij De Harmonie

Categorie Twaalf tot vijftien jaar
De tunnel
Anna Woltz
Em. Querido’s Uitgeverij

Let goed op
Jason Reynolds 
Uitgeverij Condor

Categorie Informatief
Viruswereld
Marc Ter Horst 
Uitgeverij Gottmer

Rekenen voor je leven
Edward van de Vendel en Ionica Smeets 
Uitgeverij Nieuwezijds

Categorie Poëzie
Alle wensen van de wereld
Rian Visser 
Uitgeverij Leopold



Het geluk van Schildpad 
van Tiny Fisscher is 
een verborgen schatkist 
tussen de jeugdliteratuur. 
Het boek behandelt 
op lichtvoetige wijze 
filosofische vraagstukken 
en neemt jonge 
lezers daarin serieus. 

Thema’s als vriendschap, complimenten, 
haast, geluk en schoonheid zijn uitgewerkt in 
poëtische en begrijpelijke taal, passend bij de 
leeftijd. Schildpad bevraagt deze begrippen met 
dezelfde verwondering die kinderen eigen is. In 
hartverwarmende dialogen tussen verschillende 
dieren laat de schrijfster kinderen proeven 
aan woorden, zoeken naar hun betekenis, 
gebruikmakend van alledaagse, herkenbare 

gebeurtenissen. Tiny Fisscher daagt kinderen uit 
met vragen die aanzetten tot nadenken over eigen 
gevoelens en die van een ander. Het zijn vragen die 
goed aansluiten bij de belevingswereld van jonge 
kinderen. 

In zeven op zichzelf staande verhalen staat steeds 
één emotie of begrip centraal. Wat de verhalen met 
elkaar verbindt, is de persoon van Schildpad, die 
met zijn nieuwsgierige kijk op de wereld niets als 
vanzelfsprekend aanneemt, maar gaandeweg tot 
het inzicht komt dat alles is zoals het moet zijn.

Het geluk van Schildpad is een parel waar kinderen 
en volwassenen keer op keer plezier aan kunnen 
beleven en die zelfs bij de zoveelste herlezing niet 
zal gaan vervelen. Dit is zeker geen eendagsvlieg, 
maar een boek om van te blijven houden.

Zilveren Griffel
Categorie Tot zes jaar

Het geluk van 
Schildpad 
Auteur: Tiny Fisscher

Uitgever: Uitgeverij Samsara
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