Koninklijke Scouts 2. Groot Brittannië
Koning George V (1865-1936) [Koning van 1910-1936] had vijf
zonen en één dochter. Hij toonde veel belangstelling voor de ontwikkeling van Baden-Powells Scouting en bezocht veel kampen en
rally's. Zijn oudste zoon, Kroonprins Edward, de Prins van Wales
(1884-1972), was Scout en verkeerde veel in het gezelschap van
B-P. Hij werd Chief Scout van Wales. Ook zijn broers Albert, Hertog van York, (1895-1952) en George, Hertog van Kent (19021942), waren bij Scouting betrokken.
Albert trouwde met Elizabeth Bowles-Lyon (1895-2002) de later zo
bekende 'Queen Mum'. Tot 1936 was Prins Albert Koninklijk Commissaris van de Scouts terwijl zijn echtgenote optrad als Royal
Commissioner van de Guides. De enige dochter van George V - de
'Princess Royal' Mary (1897-1965) - speelde een belangrijke rol in
het Britse Guiding.
Toen Koning George V overleed was het uiteraard de bedoeling
dat Kroonprins Edward hem zou opvolgen. Edward stond er echter
op te trouwen met een al twee keer gescheiden Amerikaanse dame.1Voor een deel van de Britten was dat niet aanvaardbaar. Zonder gekroond te zijn was hij Koning Edward VIII van 20 januari tot
10 december 1936, de dag waarop hij afstand deed van de troon.
Hij zou bekend worden als de Hertog van Windsor en overleed in
1972.
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Zo viel het koningschap toe aan zijn broer Prins Albert, die als George VI de troon besteeg.(1936 – 1952) Hij noch zijn echtgenote
hadden dit ooit verwacht en hun leven wijzigde drastisch. Hij
moest zijn loopbaan als actief marineofficier en zijn functie in
Scouting opgeven. Wel bleef hun belangstelling bestaan en zelfs
op negentig jarige leeftijd zou Elizabeth, toen bekend als de
'Queen Mum', nog Guiding bijeenkomsten bezoeken. Zij overPrins Albert (Koning
leed op zeer hoge leeftijd (102 jaar) in 2002.
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Het nieuwe Koninklijke paar had twee dochters Prinses Elizabeth (1926) en Prinses
Margaret (1930). Beiden waren eerst Brownies2 en later Guides.
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George, de Hertog van Kent (1902-1942), was piloot in de Royal Air Force toen hij in
1942 - tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) - sneuvelde. Zijn zoon Edward,
geboren in 1935, was een actief Scout en is al jaren de Beschermheer van de Scout
Association.
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