
 

 

 

Boek ‘LEKKER anders’ verschenen: over Nederlanders, Duitsers en hun bijzonderheden 

Het ideale duo 

Wat hebben cabaretier Patrick Nederkoorn, entertainer Bernd Stelter, tv-legende Harry Wijnvoord, 

ambassadeur Wepke Kingma, toerisme-expert Michaela Klare en dr. Vincent Pijnenburg met elkaar 

gemeen? Heel simpel: ze zijn allemaal Nederlands-Duitse bruggenbouwers – en ze komen in het nieuwe 

boek ‘LEKKER anders’ van de Nederlands-Duitse auteur Anouk Ellen Susan aan het woord. “Ik wil de 

karakteristieke eigenschappen van deze twee buren laten zien en duidelijk maken hoe zij van de 

wederzijdse verschillen kunnen profiteren. Samen vormen Nederlanders en Duitsers het ideale duo“, 

vertelt de auteur. Het boek richt zich op iedereen die interesse heeft in het buurland.  

‘LEKKER anders‘ is al jarenlang het credo van Anouk Ellen Susan. Tijdens lezingen, seminars en workshops 

belicht ze de (cultuur)verschillen tussen Nederlanders en Duitsers, om zo vooroordelen te ontkrachten en 

samenwerking te stimuleren. Dat weerspiegelt zich ook in het pas verschenen boek. Niet alleen 

inhoudelijk, maar ook qua vormgeving is het boek ‘LEKKER anders’. 

De lezer vindt in het boek onder andere dialogen tussen Jan en Frau Dr. Schmitz, een LEKKER anders-

canvas, een kruiswoordraadsel en een originele poetry slam. Natuurlijk mogen ook facts, figures en 

andere wetenswaardigheden niet ontbreken. Hoewel de Nederlanders bijvoorbeeld als kaaskoppen 

worden gezien, eten Duitsers per hoofd van de bevolking meer kaas dan Nederlanders. Bij de 

vleesconsumptie is het echter andersom: terwijl Duitsland bekend staat om zijn worst- en 

vleesspecialiteiten, eten Nederlanders per persoon meer vlees dan de buren. En wie stonden er tijdens de 

WK-finale van 1974 of de halve finale van het EK in 1988 ook alweer op het veld? Hoe hoog is de hoogste 

berg van Duitsland? Hoe groot is het wederzijdse handelsvolume? En wat is de Tulpenmanie precies? 

Allemaal vragen die in het boek beantwoord worden. En natuurlijk mag er ook gelachen worden. 

Daarvoor zorgen alleen al de bijdrages van Bernd Stelter en Patrick Nederkoorn.  

Experts  

In het boek komen bovendien diverse Nederlands-Duitse experts uit verschillende vakgebieden aan bod: 

recht en belastingen, marketing/pr, geschiedenis, interculturele samenwerking, destinatiemarketing, 

hogescholen en universiteiten, horeca, showbusiness, management… Ze vertellen over hun eigen 

ervaringen en geven tips voor een succesvolle omgang met elkaar. Een aantal specialisten heeft zich al 

door de auteur voor haar podcast ‘LEKKER anders’ laten interviewen.  

Het 100 pagina’s tellende boek bestaat uit vijf hoofdstukken: culturen & stereotypen, de economie, vrije 

tijd, de zakelijke context en mooie woorden. De Nederlandse en Duitse versie zijn in één uitgave 

samengevat. Het boek is verschenen bij uitgeverij mediamixx Verlag en is voor 14,95 euro verkrijgbaar (via 

de websites van de auteur en de uitgeverij en via Amazon). 

Over de auteur 

Auteur Anouk Ellen Susan (1975) is Nederlandse met een Keuls hart. Ze werkt al bijna 25 jaar in Nederlands-Duitse context 

– van de informatiebalie van pretpark Phantasialand en Bloemenbureau Holland tot directrice voor Duitsland bij NBTC 

Holland Marketing in Keulen. Daarnaast heeft ze sinds een paar jaar een eigen bedrijf in professional speaking, coaching en 

consultancy, waarop ze zich sinds november 2019 hoofdzakelijk richt. Allemaal onder het motto: ‘Alleen ben je sneller, 

samen kom je verder.’ 

De auteur is beschikbaar voor interviews: Anouk Ellen Susan Tel: 0049 152 56233166 en Mail: 

info@anoukellensusan.de  
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