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Diabestand Adolf  le Comte 
 
Slede 1 
1. geboortehuishuis aan de Geestkade te Rijswijk + ansichtkaart Geestkade 1920-1930 
2. jeugdfoto Adolf le Comte, ca 10 jaar oud 
3. portretfoto Adolf le Comte, ca 30 jaar oud 
4. gezinsfoto Le Comte (Adolf, echtgenote, zoon en dochter), ca 1905 
5. door Le Comte getekend gezin, ca. 1905 
6. fotoportret Adolf, ca 55 jaar oud 
7. foto (halfportret) Le Comte met hoed, en profil, ca 1900-1905 
8. portretfoto Le Comte, ca 1920 
9. Le Comte - schets van de Seine met Franse stoeltjes, 1873-1874 
10. ontwerp van  buffet voor Leidse studentensociëteit Minerva, 1874 
11. ontwerp van ballenbak, Leidse studentensociëteit Minerva, Leiden, 1874 
12. ontwerp buffetkast 'Hugo Grotius', z.j. 
13. ingekleurd ontwerp tekening roei- en zeilsport, z.j. 
14. gekleurde studies van wespen, vlieg, anjer en ? 
15. gekleurde studies van dotterbloemen en een lis 
16. gekleurde studies van tulpen, narcis en lis 
17. potloodstudietekening van kool(bladeren) 
18. studietekening van vegetatief ornament 
19. studietekening van vegetatieve ornamenten met lint en munt 
20. studietekening van zittende naakte man 
21. studietekening van staande, naakte man 
22. studietekening van naakte, zittende jongen 
23. studietekening van zes naakte staande vrouwen in verschillende pose 
24. studietekeningen van staande antieke vrouw en onderdelen daarvan 
25. foto van Le Comte temidden van leerlingen R'damse academie, ca 1910 
26. ingelijste oorkonde met handtekeningen, ontwerp Sluyterman 1903 
27. idem, bovendeel met titel 
28. idem, bovendeel met handtekeningen 
29. vaas met handtekeningen (van drie zijden genomen), 1903 
30. idem van één zijde genomen (groot) 
31. menukaart afscheidsdiner Le Comte 1894 met emblemen van zijn producten 
32. menukaart afscheidsdiner Le Comte 1894 met emblemen werkzaamheden 
33. menukaart afscheidsdiner Le Comte 1894 met vissen 
34. tweemaal 'Diplome Commémoratif' en idem 'Jury', Int. Tent. Brussel 1925 
35. vijf pentekeningen ansichtkaart Fop Smit, 1909 
36. idem, 1909 
37. idem, 1909 
38. twee fotoportretten Lotje + Lotje met poes 
39. tekening Lotje met muts 
40. voorstudie Lotje op schaatsjes op ijs 
41. ontwerp affiche Pulchri Studio 1847-1897 
42. aquarel St Agathaplein met Oude Jan, ca 1895 
43. schilderij twee poesjes in sneeuw 
44. schilderij portret Lotje? 
45. schilderij echtgenote Le Comte, mw Carbentus, ca 1900 
46. schilderij echtgenote Le Comte, ca 1915 
47. schilderij zeilschip bij krib 
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48. stenen bank met medaillonportret Odé 
49. medaillonportret Odé 
 
Slede 2 
50. advertentie voor De Porceleyne Fles, ca 1913 
51. tekening tegeltableau Kerameia, 1889 
52. ingekleurde ontwerptekening (aquarel) van gemberpot, kandelaar en vaas, 1884;  
53. schotel waarop mannetje met zwaard, 1880 (jaarletter B); een van het eerste blauwdelfts 
54. polychrome schotel 'paradijsvogel in boom', 1899, polychroom 
55. vaasje beschilderd met zonnebloem en twee mannetjes, polychroom, 1898 
56. tegeltableau 'Stoom' (snelheid), station Delft uit 1884 
57. tegeltableau 'Overvloed', station Delft 1884 
58. tegeltableau Delftse Stedemaagd, station Delft 1884 
59. tegeltableau 'Overvloed' (zegeningen van het spoorwegverkeer; pendant van 'Stoom') 
60. tegelfries van winkel Reynders 1887 met geestige voorstelling van het pottenbakkersvak, 

ontworpen door Le Comte en uitgevoerd door Leon Senf 
61. idem (linkerhelft) 
62. idem (rechterhelft) 
63. interieurfoto + ontwerp Die Port van Cleve, Noordzijds Voorburgwal A'dam, 1888; groot fries, ca 

28 mtr lang; voorstelling A'damse burgerij, ontwerp Le Comte, uitvoering Senf 
64. interieurtekening bodega Amsterdam, uit familieblad Eigen Haard ca 1890 
65. drie ontwerptekeningen van bovengenoemde stoet 
66. idem 
67. idem, meisje alleen 
68. idem, praalwagen (aanwezig bij Porceleyne Fles) 
69. idem, uitgevoerde praalwagen (voorzijde) 
70. idem, voorste gedeelte (bokken) 
71. uit dezelfde stoet: kind op schouders andere kinderen 
72. foto van Le Comte in fabriek Porceleyne Fles bij draaien van vazen, kannen e.d. 
73. ontwerptekening diverse Berbasvaasjes, 1900 
74. grote Berbaspot 
75. grote vaas met Hollands vissersmeisje, reflet metallique, vanaf 1897 
76. vaas van porselein biscuit, 1903 
77. kan met vrouw in Hollandse klederdracht, polychroom, 1898 
78. schotel uit de serie DSC-lustrum 1908, stond in teken van Lorenzo de Medici, uit leven Plato die 

Lorenzo bewonderde 
79. boogvormig tegeltableau voor boven deur, woonhuis N.J. den Tex, Amsterdam jugendstil; 

duplikaat bij Porceleyne Fles 
80. idem, in situ 
81. sectieltegeltableau met musicerende dames op terras in Venetië 
82. tegeltableau (of sectiel) met eigentijdse dame in tuin, art nouveau 
83. sectieltableau Monschein sonate pianospelende dochter Charlotte, 1902, vervaardigd voor exp. 

decoratieve kunst te Turijn in 1902 
84. idem, kleiner en iets afwijkend 
85. sectieltableau de Afgunst, 1900 
86. sectieltableau wijzerplaat geveltop Vrouwe Groenevelts Liefdesgesticht te R'dam, 1902 
87. HBS-obelisk bij paleis Het Loo, Apeldoorn, 1901, ca 4 meter hoog 
88. idem, wapenzijde 
89. idem, bovenste deel 
90. foto sectieltegelatelier Porceleyne Fles met op achtergrond A'damse stedemaagd in sectiel 
91. sectieltegeltableau A'damse stedemaagd 1900 
92. tegelfries boven winkeldeur Kolk, Delft 
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93. idem, detail 
94. serie ontwerptekeningen voor Oranjegalerij, Scheveningen, 1903 
95. sectielpanelen Oranjegalerij, Palace Hotel Scheveningen 
96. sectelpanelen Palace Hotel, Scheveingen 
97. Struisvogelpaviljoen in dierentuin  Hamburg, 1904 
98. sectielpaneel Struisvogelhuis, dierentuin Hamburg 
99. sectielpaneel + struidvogelpaviljoen, dierentuin Hamburg 


