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vond de drie-en-twintigjarige Jan Verleun, lid van ÇS-6, bereid, samen met
hem die aanslag uit te voeren. Verleun zou de enige revolver hanteren waar
Kastein de beschikking over had.

Vrijdagavond 5 februari, in het donker, belde Kastein in Den Haag bij de
woning van Seyffardt aan; diens adres stond normaal in de telefoongids.
Seyffardt, wiens vrouw kort tevoren was overleden, was alleen thuis. Hij
opende de deur. 'Bent u soms generaal Seyffardt?' werd hem gevraagd. Hij
antwoordde bevestigend. Verleun schoot, tweemaal. Seyffardt werd in de
buik getroffen. Hij kon binnen nog om hulp telefoneren, kreeg geen ant-
woord, strompelde naar buiten, zakte daar ineen en werd korte tijd later
gevonden.
Kastein en Verleun gingen onmiddellijk elk naar een eigen, de ander on-

bekend adres - Verleun nam de revolver mee.

*

Seyffardt, naar een ziekenhuis overgebracht, overleed een dag later, zaterdag,
vroeg in de avond. Toen hij op woensdag Ia februari met veel militair ver-
toon begraven werd, waren de straten van Den Haag waar de stoet doortrok,
leeg. 'Der Reichskommissar sah gerade bei diesem An/ass', zo berichtte Rauter
aan Himmler, 'wie schwach die NSB hier ist und wie eiskalt ablehnend die über-
grosse Mehrheit des Volkes geworden ist.'l

Wat zich, als reactie op de aanslag op Seyffardt, op zaterdag 6 en maandag
8 februari had afgespeeld, maakte die 'ijskoude afwijzing' maar al te begrij-
pelijk.

*

Nog op vrijdagavond 5 februari had Seyffardt, naar het ziekenhuis over-
gebracht, twee belangrijke mededelingen gedaan. De eerste was dat hij de
stellige indruk had dat de twee personen die de aanslag op hem gepleegd
hadden, studenten waren, de tweede dat hij niet wenste dat om zijnentwil
gijzelaars doodgeschoten zouden worden. Rauter lichtte nog diezelfde
avond Himmler in, vermoedelijk telefonisch, en hij besloot, hoogstwaar-
schijnlijk na overleg met Seyss-Inquart, de volgende ochtend door de
Sicherheitspolizei en Ordnungspoüzei razzia's te laten uitvoeren op de univer-
siteiten en hogescholen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en

1Telexbericht, 10 febr. 1943, van Rauter aan Himmler (EDe, 4563).
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