Scouts in het verzet

Anton Schiebaan
Anton Arnoldus Schiebaan is geboren op 28 april 1909 in Rotterdam. Hij woont voor de
oorlog in Eindhoven, Stratum. Voor de oorlog is hij actief binnen Scouting. Hij wordt
welpenleider bij de 3e CJMV groep in Eindhoven. In december 1931 stopt hij daarmee. Hij
trouwt iet 1934 met Maria Johanna Jansen en ze krijgen 2 kinderen.
Anton woont in de oorlog aan de Neushoornstraat 11 in Stratum. Hij is daar actief binnen de
verzetsgroep PAN bij kring Stratum III.
Partisanen Actie Nederland was een in maart 1944 in de omgeving van Eindhoven ontstane
verzetsgroep, als een samenwerking van twee zelfstandige (niet in landelijk verband
opgenomen) knokploegen en was gericht op sabotage en gewapend verzet. Op 24
september 1944 (na de bevrijding van Eindhoven) werd de PAN officieel opgeheven en
gingen de leden op in de Binnenlandse Strijdkrachten. De leden van PAN hielden zich met
een groot aantal zaken bezig; Hulp aan de Landelijke organisatie voor hulp aan
onderduikers, overvallen en aanslagen, (spoor) weg sabotage, telefoonsabotage,
verkenningen, hulp aan geallieerden en burgerij, krijgsgevangen transport e.d. Bij
verkenningen wordt vermeld: Door gespecialiseerde verkenners met betrouwbare
padvinders- en militaire ervaring werden opstellingen en versterkingen geobserveerd en in
kaart gebracht. Koeriers brachten de waardevolle, maar gevaarlijke gegevens naar de
geallieerden.
De PAN bestaat uit districten, rayons en groepen. Aan het hoofd van een district, rayon of
groep staat een commandant. Een groep voert de orders uit van het hogere niveau.
In het "Het Illegale Verzet boekje" uit 1945 staat dat de P.A.N. in juni 1944 uit 584 man
bestaat.
Na de bevrijding wordt de Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland (G.O.I.W.N.)
opgericht. In het ledenbestand komt aantal PAN-leden voor, waaronder Anton Schiebaan.
Anton is overleden op 8 november 1998 in Bilthoven.
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