In 1955 werd De Jong voor de tweede maal gevraagd adjudant van de koningin te
worden. Hij vond dat hij niet voor een tweede keer kon weigeren. Het argument dat
hij eerst wilde varen, gold toen niet langer. Verder werd er gezegd: ‘We moeten nu toch ook
eens een katholiek hebben.’ Dat was sinds de oorlog niet meer gebeurd. De Jong had zich
voorgenomen drie jaar te blijven. Hij kreeg tevens de functie van chef-staf van de
inspecteur-generaal der Koninklijke Marine, prins Bernhard. Uit de zakagenda's van
De Jong valt op te maken dat hij eind februari 1955 afscheid nam in Engeland en zich
op 3 maart meldde bij generaal-majoor C.F. Pahud de Mortanges, de chef van het
militaire huis van de koningin. Veelvuldig bezoek aan een Haagse kleermaker in
deze dagen wijst erop dat ook de garderobe moest worden aangepast.
Een maand later begon De Jong met zijn werkzaamheden. Dat betekende onder
meer dienst draaien op het ‘Paleis’. Hij was vooral bezig met de voorbereiding van
werkbezoeken van de koningin. Verder was er de aanbieding van de geloofsbrieven
van in Nederland gestationeerde diplomaten (‘dienst geloofsbrieven/ceremonieel
tenue’ noteerde De Jong dan in zijn agenda). Tijdens de kabinetsformatie van 1956
was er de ontvangst van de fractievoorzitters in juni en september. Ook nam De Jong
deel aan de voorbereiding van het staatsbezoek aan Zweden in mei 1957. Hij
herinnert zich dat zijn collega bij het tegenbezoek van het Zweedse paar, onderweg
naar het museum Boijmans in Rotterdam, het koffertje met alle juwelen van zijn
koningin in een koffiehuis had laten staan. De Zweed zag het einde van zijn carrière
al naderen, maar even later, toen het ontdekt was, stond dat koffertje er gewoon nog!
Soms begeleidde De Jong prinses Beatrix op een bezoek in het land. In februari en
maart 1958 organiseerde hij op verzoek van de koningin een reis van Beatrix naar de
West. Daarnaast kostten de werkzaamheden voor de inspecteur-generaal veel tijd:
‘zwerfbezoeken’

aan

kazernes,

stafvergaderingen,

tewaterlatingen van schepen en veel recepties, diners en bals.

rapporten

schrijven,

