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‘Nothing in life is to be feared. It is only to be understood’ 
 (Marie Curie) 
 

Floortje Zwigtman heet eigenlijk helemaal geen Floortje, ze 
gebruikt dit pseudoniem in plaats van haar echte naam 
Andrea Oostdijk. Ze is geboren in de Zeeuwse stad 
Terneuzen op 13 november 1974. Dat maakt haar nu dus 38 
jaar oud. Ze leeft nu in Middelburg, ongehuwd en zonder 
kinderen, maar met haar brutale, zwarte kat Maartje, die haar 
vaak prettig verhinderd bij het schrijven. 
Floortje schrijft al sinds ze kan lezen verhalen over van alles 
en nog wat. Omdat ze ook ontzettend veel van tekenen 
houdt illustreerde ze haar verhalen ook altijd. De illustraties had ze vaak eerder af dan het 
boek zelf. 
 
Toen haar leraar op de PABO zijn hulp aanbood om eens een roman uit te geven, nam ze die 
hulp natuurlijk aan. In 2001 kwam haar eerste boek uit: Spelregels. Hierna volgende al snel het 
boek Wolfsroedel. Voor Wolfsroedel werd ze bekroond met een Gouden Uil en een Zilveren 
Zoen. Haar meest recente boek is Spiegeljongen, het derde deel uit haar Een groene bloem 
trilogie. Het eerste deel uit deze serie Schijnbewegingen uit 2005 werd bekroond met de 
Gouden Uil en de Gouden Zoen.  
Haar verhalen spelen in andere tijden en andere werelden.  
 
   ´Ik heb nu eenmaal een grotere belangstelling voor het verleden dan voor deze tijd.  
  Waarschijnlijk  omdat ik het zo leuk vind een wereld in elkaar te zetten. Ik wil weten  
  wat die mensen deden als ze ’s morgens opstonden, wat ze zagen als ze uit het raam  
  keken, wat voor kleren ze aantrokken, wat ze roken, wat ze hoorden, wat ze aten. Juist  
  door zulke details wint een boek enorm aan sfeer.´ 

 
Op haar website geeft ze hele leuke antwoorden op een aantal 
vragen. Zo gaf ze als antwoord op de vraag wie ze zou willen 
zijn: ‘Een tijdreiziger. Of de persoon die toegang heeft tot J.K. 
Rowlings bankrekening.’ Ook op de vraag ‘Hoe zou je willen 
sterven?’ gaf ze een leuk en luchtig antwoord: ‘Dronken of 
stoned genoeg om in de hemel te kunnen geloven.’ 

 

 

Floortje Zwigtman bezoekt 15 maart Porta Mosana college 
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