Vraaggesprek tussen Jens Lehrich en Dr Heiko Schöning “kort
nagevraagd” op 30.06.2020

JL: Wij leven in woelige en roerige tijden, de coronacrisis vormt een grote uitdaging voor ons
allemaal, maar de coronacrisis biedt ook grote kansen.
Een van die kansen vindt hier aan tafel plaats. Bij Fairtalk-TV willen we een formaat
aanbieden, een forum voor mensen die een andere mening hebben, die dingen anders zien
tijdens de coronacrisis, die actief zijn, die een visie hebben voor de toekomst en ik ben erg
blij met mijn gast vandaag, Dr Heiko Schöning

HS: Hmmm
JL: Hallo Heiko, goeiedag. Wij kennen elkaar al jaren en daarom hadden we afgesproken dat
we elkaar met “jij” zouden aanspreken, anders zou het maar raar zijn.
Jij bent arts, je komt uit Hamburg and je bent een organisatie begonnen tijdens de
coronacrisis, genaamd “Ärzte für Aufklärung” (“Dokters voor Opheldering”). Kan je onze
kijkers precies uitleggen wat die organisatie precies is en wat jouw doelen zijn?

HS: Eerst en vooral hartelijk dank voor de uitnodiging. Ja, ik heb inderdaad samen met een
paar collega’s “Ärzte für Aufklärung” gesticht. Het is nu een vereniging van ongeveer 500
artsen en daarbovenop nog eens 1000 medestanders uit alle mogelijke medische beroepen
of mensen die zich professioneel bezighouden met gezondheid. De vereniging is nog maar
een paar weken oud en is een succes. En het gaat natuurlijk vooral over het onderwerp
corona.
JL: Maar hoe kan het dat we nu een vereniging nodig hebben om hiermee om te gaan? Zijn
we nog niet goed geïnformeerd?
HS: Dat klopt, we worden niet goed geïinformeerd, ik zeg altijd dat we de “leidende media”
hebben “Leitmedien” [te vergelijken met zogenaamde kwaliteits- of mainstream media,
noot van de vertaalster], ze leiden, maar ik geloof en velen met mij in de Bondsrepubliek dat
we worden misleid en dat we niet evenwichtig worden geïnformeerd. Er wordt
hoofdzakelijk slechts één enkele collega uit de medische wereld opgevoerd.
JL: Dus dan hebben we het over Professor Drosten of Dhr Wieler van het RKI?
HS: Dat klopt inderdaad. Dhr Wieler is dierenarts. Dhr Drosten is arts en viroloog. Maar er
valt veel meer over dit onderwerp te vertellen, veel informatie te verspreiden, en daarom
zijn we blij met de bemoedigingen die we van verschillende kanten krijgen. We hebben een
website opgericht: aerzte-fuer-aufklaerung.de, waar we interviews hebben gepost, we
hebben ook andere inlichtingen gepubliceerd in individuele rapporten als het ware, en ja,

we gaan ook de straat op met de mensen en we worden uitgenodigd voor gesprekken en
we geven lezingen.
JL Ik ken jou nu al een paar jaar, je steekt hier veel tijd in. Waarom?
HS Ja, het “waarom’ is vrij eenvoudig, het voelde aan als mijn verantwoordelijkheid. Niet
toch? Het heeft vooral te maken met het feit dat ik vader ben, ik heb twee schoolgaande
kinderen, dat is al een belangrijk feit. Ik ben arts, zodoende zou ik zeggen dat ik een plicht
heb jegens het welzijn van alle mensen, en hetgene dat wordt verwoord in de eed die
dokters afleggen is ook een erg belangrijk punt, daarover hebben we het ook op onze
website “Ärzte für Aufklärung” in een bijgewerkte vorm, de eed voor dokters – dat is de
motivatie om het zo te zeggen. Ja.
JL Vanuit jouw standpunt, hoe is het eigenlijk zo ver kunnen komen dat we op dit punt zijn
beland – dat is nl ook hoe ik het waarneem – dat er een grote kloof tussen medici bestaat
als het over het onderwerp “corona’ gaat?
HS Ja, ik zou het zelfs nog niet als kloof aanduiden, het is gewoon zo dat er verschillende
niveaus van informatie, en specifiek doet het er ook toe wie zijn informatie haalt uit welke
bronnen en het is altijd goed om beide kanten te hebben, dus zowel de officiële radio van
de openbare omroep, maar ook alternatieve media die andere mensen aan bod laten
komen, die anders niet aan het woord komen.
En met internet hebben een geweldige kans omdat we nu zelf dingen kunnen uitzenden, die
mensen dan kunnen bekijken en op die manier zichzelf informeren, gezien hetgene ze elke
dag meemaken en ze vragen zich af “Ja, wat gebeurt er eigenlijk in ons land?” En... Er staat
voor mensen enorm veel op het spel, familieleden vragen zich bijvoorbeeld af “Waarom kan
ik mijn ouders niet bezoeken in het rusthuis? Waarom worden noodzakelijke medische
ingrepen uitgesteld? Waarom worden mensen geschaad?” En in het bijzonder “Waarom
wordt dit niet allemaal nagekeken en besproken?”

JL Wat heeft de Duitse Bondsregering correct gedaan? Wat heeft ze verkeerd gedaan?
HS Ja, wat ik denk dat ze goed hebben gedaan, daarover hebben ze het zelf al genoeg.
Wat ze niet correct hebben gedaan, dat zegt hun eigen ministerie, hun eigen personeel
duidelijk zelf al. Er bestaat ook een intern verslag van het Federaal Ministerie van
Binnenlandse Zaken, van een afdeling die daar speciaal zit voor crisispreventie,
risicopreventie. Die afdeling had een vergadering, en daar was ook een persoon die een
deskundig expertiseverslag had opgesteld, samen met een deskundigenadvies,geen
individuele mening, ze hadden vele expertisen samengelegd – en in de oorspronkelijke
tekst, die ook in het origineel beschikbaar is op onze website, je kunt ze hier ook
downloaden, staat dus dat in maart en april 2020 90% van de noodzakelijke medische
ingrepen niet werden uitgevoerd, of werden uitgesteld. 90% van de noodzakelijke ingrepen.
En er staat ook letterlijk dat “als gevolg van de regeringsmaatregelen ongeveer 2.5 miljoen

mensen niet verzorgd werden zoals het hoorde” en volgens de deskundingen zal dit tussen
de 5000 en 125000 patiënten het leven kosten.
Er staat dus: 100.000 tot 125.000 patiënten zijn reeds gestorven of zullen binnenkort
sterven door deze maatregelen.

JL Dus als ik het goed begrijp zijn de maatregelen het veel grotere kwaad vanuit jouw
standpunt

HS Ja, inderdaad. Dit valt ook samen met de oproep die we oorspronkelijk deden als “Ärzte
für Aufklärung” (artsen voor opheldering). Wij als “artsen voor opheldering” beoordelen de
maatregelen die werden getroffen als gevolg van Covid19 buitensporig. Wij wensen
transparante gegevens VÓÓR er beperkende maatregelen worden opgelegd en niet nadien.
Kort gezegd, éérst het bewijs, dàn de maatregelen en niet omgekeerd.

JL Maar als je minister van volksgezondheid bent of kanselier moet je dan niet reageren als
er zo’n golf op je afkomt, kun je echt wachten tot je de nodige gegevens hebt? Corona had
tenslotte ook Ebola kunnen zijn. Nu weten we tenminste dat het niet zo is.

HS Natuurlijk, dat had zo kunnen zijn, nietwaar? Dus daarom net moet je op een zeer
nuchtere manier naar de gegevens kunnen kijken, en de campagnes die er zijn, om zo maar
te zeggen, in de media, maar net zo goed in de politieke wereld... Uiteindelijk werd het
ingeschat alsof we hier een killervirus, zoiets als de pest hadden, alsof we iets nieuws
hadden, een pathogeen dat veel meer mensenlevens kost dan degene waarmee we bekend
waren.

JL Maar Dhr Drosten vertelde in antwoord op een vraag in Der Spiegel of hij dacht dat door
de beleidsmaatregelen die werden genomen, mensenlevens werdene gered, zei hij, “Ja,
mogelijk tot 100.000”.

HS Wel, dat is niet het geval. En als je op een zeer nuchtere manier manier naar de cijfers
kijkt, dan kan ik alleen maar tegen elke beleidsdrager in de Duitse Bondsrepubliek zeggen:
Kijk gewoon eens naar de cijfers. Hebben hier een killervirus, hebben we de pest? Hebben
we oversterfte, sterven er meer mensen dan anders [noot van de vertaalster: Duitsland
heeft alles samen niet méér doden in de eerste helft van 2020 dan in een gemiddeld jaar op
hetzelfde tijdstip]?

En nu heeft het Duits Federaal Bureau voor de Statistiek (Bundesamt für Statistik) in
Wiesbaden de sterfcijfers voor 2020 gepubliceerd. Dus van januari tot en met april 2020
hebben we de cijfers, en ze hebben ook de cijfers voor de afgelopen vijf jaren meegegeven,
en we zien cumulatief, dus alles samengeteld voor januari tot en met april, dat 320.000 tot
360.000 mensen in Duitsland sterven – jammer genoeg, want het is altijd erg treurig,
natuurlijk. Dus dat is een gebied dat de jongste 5 jaren bestrijkt. En nu moet je jezelf
afvragen “Goed, en in 2020, zitten we dan aan het uiterste van 360.000? Is er iets gebeurd,
moeten we iets ondernemen?” En daar zien we dan: Nee, het cijfer voor 2020 is 335.000.
Dus we zitten precies in het midden. Simpelweg, overduidelijk, we zien hier geen killervirus,
we zien geen toegenomen gevaar – en de maatregelen die we hebben, op persoonlijk,
economisch, psychologisch vlak, voor kinderen, heel in het bijzonder de kinderen, zijn
absoluut buiten proportie, en die bekritiseren wij.

JL Hoe kun je dat als arts verklaren? Zonder in samenzweringstheorieën te vervallen, want
dat gebeurt deze dagen heel snel.

HS Ja, dus ik wat ik doe, ik probeer gewoon op een nuchtere manier cijfers te geven, niet?
Dus nogmaals: 320.000 tot 360.000 mensen sterven jaarlijks in de maanden januari tot en
met april, en nu hebben we er 335.000, dus we zitten daar perfect tussenin. Daarom kan ik
het niet medisch verklaren. Ik kan het ook niet aan de hand van andere dingen verklaren,
want als je dan zegt, ja, dat komt door de maatregelen, dan zie je duidelijk dat het aantal
zieken en besmette mensen absoluut al daalden VÓÓR de lockdown plaatsvond, en ja, dat is
gewoon een feit.
En in dat opzicht, nee, ik kan geen enkele medische verklaring vinden, en dat is een reden
waarom zovele dokters tegen de publieke opinie durven in te gaan, wat heel erg moeilijk is
met al deze druk vanuit de publieke opinie. Maar we hebben ongeveer 500 dokters en
dagelijks komen er ongeveer 50 dokters en supporters bij die ook de straat op durvene te
gaan, die ook schrijven boeken, schrijven artikelen en presenteren gewoon de feiten.
En dat is goed nieuws, we moeten helemaal niet banger zijn dan de paar afgelopen jaren.

JL We hebben dit ook hier bij Fairtalk geprobeerd, om dokters uit te nodigen, we hebben
ook Dhr Drosten uitgenodigd, we hebben Dhr Kekoulé uitgenodigd, Dhr Streeck, we hebben
geprobeerd contact op te nemen en gezegd, bij wijze van spreken “Laat ons met elkaar
praten!” Maar totnogtoe werden al onze uitnodigingen afgeslagen, en we hopen echt dat
dit in de toekomst verandert, want ik denk dat we enkel door het gesprek aan te gaan, door
wederzijds begrip, wij onze maatschappij beter zullen maken in plaats van slechter.

HS Absoluut, ja, en ik vind ook dat het gewoon goed is dat er een gelegenheid is om mensen
gewoon te laten uitspreken en toe te horen, toch? In de medische wereld moet je zoiets

doen, mensen ernstig nemen, ze laten uitspreken en ook begrijpen wat er allemaal speelt...
Ik heb het al vermeld: we hadden ongeveer 100.000 doden, mensen die al gestorven zijn of
op sterven liggen, enkel en alleen door de noodzakelijke operaties die niet zijn uitgevoerd.

JL En dat is de reden waarom je de ACU hebt opgericht, wat een “buiten-parlementaire
onderzoekscommissie” is.

HS: Ja, precies!

JL Dat klinkt echt compleet geschift

HS Ja...

JL Wat is het en hoe wordt het verondersteld te werken?

HS Het is precies wat het zegt, het is volkomen logisch. Een heleboel mensen, inclusief in de
media, hebben al gezegd: “Wat we nu nodig hebben, is een onderzoekscommitée. Het
Parlement had lang geleden al eens moeten neerzitten, het gezondheidscommitée, ja, of
misschien een initiatief van de oppositiepartijen, als die nog bestaan, ja, en natuurlijk de
vele afgevaardigden van regeringspartijen, dat díé zeggen “Wel, laten we deze éne zaak die
ons land zo raakt, die de mensen zo treft, laten we die hier eens heel goed onderzoeken –
en dat is niet gebeurd. En er zijn zelfs geen plannen om een dergelijk onderzoekscommitée
op te richten – en dus, kort samengevat , wij als burgers zijn geroepen als deze
regeringsagentschappen en ook het Parlement fundamenteel falen, ja mensen zullen lijden
door de 100.000 overlijdens die nu staan te gebeuren, ja, je moet je eens voorstellen, als
gevolg van regeringsmaatregelen, en dat daar helemaal geen onderzoek naar wordt gedaan,
dus – wel, als niemand anders het doet, moet je het zelf doen.

JL Waar haal je het engagement, ja ik moet zelfs zeggen, de moed vandaan? Want dit is toch
iets waarbij je veel tegenwind verwacht, toch?

HS Ja, dat was het geval, zelfs toen ik naar buiten trad met met mijn eerste interview in
september jl, waar op 11 september 2019, waar ik deze structuren al een keer uit de doeken
had gedaan.

JL Klopt, dat was op 11 september

HS Ja, dat klopt, het werd hier uitgezonden, om het zo te zeggen, zelfs nog daarvoor, toen ik
al de voorbereiding van de opbouw uit de doeken deed. Ik kan alleen maar iedereen nog
eens uitnodigen om er nog eens naar te kijken.
Wel, een verantwoordelijkheidsgevoel, ik wil dit alles zelf niet voor mijn gezin en voor
mezelf, maar ook voor mijn patiënten. Ja en trouwens, om heel eerlijk te zijn, ik vind dat
helemaal niet dapper van mezelf, in principe kan iedereen dit doen, en er is ook het feit dat
ik nog steeds reserve-officier ben bij de Bundeswehr [het Duitse leger], dat was een hele tijd
geleden, maar toch, ik heb ooit gezworen om dapper de bevolking en de bondsrepubliek te
verdedigen. Nu kan ik enkel tegen alle officieren zeggen, bijvoorbeeld, van de strijdkrachten,
en ook tegen alle ambtenaren, ja, wees gewoon dapper nu en spreek de waarheid, want het
is wat het is. En dan moet je gewoon, ja, nu is het gewoon tijd geworden om met deze hele
toestand uiteen te zetten.. Tegenwind, ja, die is er. Maar het gaat niet om mij, het gaat
gewoon om de feiten.
JL Hoe kunnen we jullie steunen?

HS Ja, we hebben een website www.aufklaerung-fuer... Sorry
JL Aerzte fuer Aufklaerung

HS www.aerzte-fuer-auklaerung.de daar hebben nu juist een rekeningnummer voor
bijdragen opgezet, want het gaat er echt om om deze ACU [Ausser Parlamentarische
Untersuchungsausschuss], deze buiten-parlementaire onderzoekscommissie professioneel
uit te voeren, om ze objectief en ook snel uit te voeren, want de mensen lijden nú, er zijn
meer en meer verschrikkelijke gevallen, we zien dit in de emails, in de brieven...

JL Ik geloof dat je 300 emails per dag kreeg, heb je me tijdens een voorafgaand gesprek
gezegd

HS Ja, dat is juist, familieleden, dokters zijn wanhopig, en ze zeggen ook: “Waarom wordt
hierover niet gesproken, er gaan hier mensen dood. Dit is soms een vreselijk noodlot en dat
is de reden waarom ik enkel op de cijfers van het intern verslag van het Federaal Ministerie
van Binnenlandse Zaken kan rekenen, die naar schatting honderdduizend doden enkel en
alleen al veroorzaakt door het uitstellen van operaties.

JL TOT honderdduizend....

HS Ja, zoveel kunnen het er zijn... Ik kan het alleen maar bevestigen, en ook onze collega’s,
die onze emails lezen en ze proberen te beantwoorden... Het is echt noodzakelijk dat we dit
allemaal op een professionele manier met experten verwerken.

JL Heiko, dank je voor dit eerste gesprek. We zullen elkaar regelmatig spreken om te zien
wat er gebeurt met de ACU.
Hartelijk dank voor het kijken, u vindt alle informatie over de show op fairtalk.tv en ik zie u
hier binnenkort weer.
Dank je Heiko! Dag!

