
Oranje, BS en NBS mouwbanden

De oranje blanje blue armband is van oorsprong een O.D. armband. Deze grote
verzetsorganisatie had bedacht dat ze als enige de orde zou mogen handhaven bij de
bevrijding met uitsluiting van alle andere verzetsorganisaties. Dat liep echter anders. De BS
(eigenlijk NBS) werd opgericht en de O.D. ging onder in deze nieuwe organisatie net als de 2
andere grote verzetsorganisaties LKP (landelijke Knok ploegen) en de RVV (raad van
Verzet).
In september 1944 werden er oranje kleurige armbanden aangemaakt (in Heeze bij Engelen en
Evers) met geborduurde zwarte letters "Oranje". Dit waren de formele BS (Binnenlandse
Strijdkrachten) armbanden en het lag in de bedoeling de gehele BS daar mee uit te rusten.
Deze armbanden vielen echter vroegtijdig met de identificatiekaarten in Duitse handen en
werden daarom ongeldig verklaard door de Geallieerden. Bij de bevrijding werden ze
overigens nog wel hier en daar gebruikt. Hoe dan ook, er waren andere armbanden nodig.
Feitelijk werd iedereen vrij gelaten armbanden te maken naar eigen inzicht zolang er maar het
woord oranje op zou staan en ze niet oranje van kleur zouden zijn. Dat woord oranje gaf
bescherming want je behoorde dan tot het Nederlandse leger en was geen partizaan. Dat was
wel belangrijk want werd je gepakt dan werd je krijgsgevangen gemaakt en niet werd je niet
direct doodgeschoten. Doordat iedereen vrij was eigen armbanden te maken ontstonden er in
het land vele variaties. De meeste armbanden zijn dan toch de oranje blanje blue armbanden
die vooral van verboden zonnewering (markiezen doek) werden geknipt. Dit zijn in feiten
allemaal OD armbanden die nu plots BS armbanden waren geworden. Bij deze armbanden liet
de O.D. dmv een inktstempel nog steeds haar eigen identiteit zien. Dat werd in november
1944 verboden. Iedereen moest de aanduiding NBS gebruiken en mocht de oude namen zoals
OD niet meer gebruiken. Gevolg was dat de armbanden aangepast moesten worden. Vaak
werden er geheel nieuwe armbanden gemaakt of werd er een lapje met de letters NBS over
het OD stempel genaaid. De OD was de niet gewapende groep van de BS. De mannen met
wapens in de BS waren het SG (strijdend gedeelte).

B.S.= Binnenlandse Strijdkrachten

L.K.P.= Landelijke Knok Ploegen

N.B.S.= Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten

O.D.= Orde Dienst

R.V.V.= Raad van Verzet

S.G.= Strijdend Gedeelte


