Het Rockall Districtsinsigne
Toen na 1907 het Britse Scouting groeide en na de patrouilles de groepen ontstonden werden deze groepen samengebracht in Scoutingdistricten. Die Districten gingen
op hun beurt weer deel uitmaken van Scouting Counties, met een eigen bestuur. Als
grenzen van die Scouting Counties werden de geografische grenzen aangehouden
van de bestaande bestuurlijke, historisch gegroeide Counties die in de loop der eeuwen waren ontstaan.

De Twintiger Jaren
In de twintiger jaren van de vorige eeuw gingen de Scouting Counties over tot het
invoeren van County Badges, die op het shirt gedragen werden. Het Bestuur van de
Scout Association stelde de maten vast (1½ x 2 inch) om te voorkomen dat er ook
andere afmetingen of vormen zouden worden gebruikt, hetgeen een rommelige indruk zou maken.
Nu had iedere bestuurlijke County ook een soms al eeuwenoud wapen. Niets was
eenvoudiger dan dit op het insigne te plaatsen. Zo kreeg bv het Londense Scouting
in de dertiger jaren, toestemming van de Londense Overheid, (the London County
Council) het wapen van deze Council te voeren met daaronder een lint met de tekst
London Boy Scouts. Dit tot in 1956 het College of Arms, dat alle Britse officiële Wapens administreert, de Londen County Council er op attent maakte dat het in feite
niet correct was dat instellingen, die niet tot de Londen County Council behoorden
toch gebruik maakten van het haar Wapen. Waarop de London County Council het
Scouting privilege introk en het College of Arms zo vriendelijk was voor London Scout
County een nieuw, aanvaardbaar insigne te ontwerpen.
De Londense Scouts waren niet de enige die afscheid moesten nemen van hun bijzonder mooie insigne.

1930 – 1947

1947 – 1956

na 1956

1

De Zestiger en Zeventiger Jaren
In de zestiger en zeventiger jaren gingen vele Districten er toe over een eigen Districtsinsigne te ontwerpen en te dragen naast hun County Badge. Allemaal 1½ x 2
inches volgens voorschrift van de Scout Association. In later jaren werden County
Badge en District Badge samengevoegd tot twee in één insigne formaat 3 x 2 inches.
Er ontstond een levendige ruilhandel, niet alleen op de Britse Eilanden maar ook in
de andere landen van het British Commonwealth waar men het Britse voorbeeld altijd volgde met eigen County of Regio insignes maar ook de Britse badges graag verzamelde.

Het Rockall Districtsinsigne
In 1978 ontstond er verwarring in de verzamelaarswereld. Het officiële Britse ‘Scouting Magazine’ van april van dat jaar deelde mede dat een nieuw Districtsinsigne voor
Rockall was verschenen. Men kon dit bestellen. De prijs was 25 pence. Dit bericht
verscheen ook in Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Niet alleen daar maar ook op
de Britse Eilanden ging men ijverig op zoek naar de locatie van dit District.

De naam kwam velen wel bekend voor vooral op de Britse Eilanden en in de aangrenzende scheepvaartlanden.
De Britse Meteorologische Dienst had de zeeën rondom de Britse Eilanden verdeeld
in regio’s. Voor iedere regio werd ten behoeve van de internationale scheepvaart een
weerbericht opgesteld. De ruimte wemelde toen nog niet van de vele satellieten dus
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werden, op vastgestelde tijden, de - steeds bijgewerkte Shipping Forecasts - dagelijks een paar maal uitgezonden door het lange golf radio station van de BBC. Deze
zender - op de 1500 meter - was zo krachtig dat de uitzendingen te beluisteren waren tot ver voorbij de Oostelijke kusten van de Verenigde Staten en Canada, de Atlantische Oceaan ten noorden van de evenaar en ook tot ver in Europa. Zo kwam de
ook de naam Rockall steeds dagelijks voorbij. Aanvankelijke meenden de verzamelaars dat het nieuwe district gezocht diende te worden of in Noord-Ierland of in
West-Schotland. Er was veel vraag naar het insigne.
Rockall

Rockall is feitelijk de kleine top van
een onderzeese berg die uit de
diepte van de Atlantische Oceaan
oprijst, ten zuiden van IJsland op
ca. 450 kilometer ten westen van
Noord-Ierland. Deze kleine, onbegaanbare rotspunt steekt ca. 20 meter uit boven de golven, die er met
veel geweld op breken. Door de
eeuwen heen een door de scheepvaart geschuwd, onverlicht kerkhof
van talloze schepen en schepelingen. Sinds 1810 door de Britse regering geclaimd als
zijnde het meest westelijk punt van het Verenigd Koninkrijk. Door de zware golfslag
was het altijd onmogelijk de rots te benaderen, laat staan te betreden. Maar op 18
september 1955 werden een Britse marineofficier, een sergeant van de Mariniers en
een burgerambtenaar per helikopter op de rotspunt neergezet. Zij hezen de Britse
vlag en bevestigden een plaquette waarop het Britse eigendomsrechts werd bevestigd.
Korte tijd na het verschijnen van het bericht in het Britse ‘Scouting Magazine’ werd in
hetzelfde blad bekend gemaakt dat het hier een één april mop betrof in het kader
van een – door de Britse Beweging goedgekeurd - Schots Derde Wereldproject om
Scouting in Ghana te bevorderen en ondersteunen. De opbrengst van de zeer goed
lopende verkoop van het Rockall-insigne kwam geheel ten goede aan dit project. In
de verzamelaarswereld werd het ook later nog veel gezocht maar geregistreerd als
zijnde één van de ‘fun, fake, money raising badges’ zoals er wel meer in Scouting
zijn verschenen.
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