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Slede 3 
1. portret Lambert van Meerten, aquarel Le Comte ca 1890, Huis LvM 
2. blauwdruk gevel Huis Oud-Holland, 1893 
3. foto gevel Huis LvM, 1903 
4. entree Huis LvM, 1903 
5. voorkamer Huis LvM, 1903 
6. voorkamer, nu als werkvertrek Le Comte, ca 1915 
7. schouw in achterkamer (voorheen studeervertrek LvM), 1915 
8. salon met tafek en vloerkleed Huis LvM, 1903 
9. schouw + buffet in salon Huis LvM, ca 1915 
10. schouw in salon Huis LvM, ca 1915 
11. idem, iets anders 
12. gevel (kleur) Huis LvM 
13. trap (kleur) in hal Huis LvM 
14. schouw in salon (kleur) Huis LvM 
15. hal (kleur) Huis LvM 
16. schouw in achterkamer (kleur) Huis LvM 
17. koorhek op verdieping (kleur) Huis LvM 
18. tegeltableau schoorsteen studeerkamer Huis LvM  
19. idem, detail  
20. ontwerptekening balkenplafond voorkamer (kleur) Huis LvM 
21. vier jaargetijden bovenlichten raampjes, studeervertrek Huis LvM  
22. vier bovenlichten salon Huis LvM, w.o. muziek  
23. idem, twee van de vier   
24. idem, twee andere vier   
25. toiletraampje beneden, Hollandse natuur Huis LvM 
26. idem, boven 
27. serreramen Huis LvM  
28. koperen plaat met medaillonportret Le Comte in Huis LvM 
 
30. medaillonraam meisje, 1913, uitgevoerd door H. Veldhuis 
31. idem, middenpaneel met medaillonpotrtet 
32. idem, medaillonportret 
33. idem, detail middenpaneel 
34. idem, linkerpaneel 
35. idem, detail eekhoorn 
36. idem, detail helft linkerpaneel 
37. idem, detail twee kirrende duiven 
38. idem, sign. A. le Comte en H. Veldhuis 
39. idem, datering en naam glasatelier 't Prinsenhof + J. Schouten 
 
42. foto van tegeltableau 't Lootsje, Amsterdam, le Comte, 1887-1895 
43. idem 
44. twee vazen, porseleinbiscuit, 1900, Le Comte, collectie Meentwijck 
 
 
Slede 4 
1. twee raampjes met jeugdige vrouwen, art nouveau, ca 1895 
2. raam silhouet Delft t.b.v. wereldexpo Parijs 1900 
3. vrouw in Hollandse klederdracht (Lumen), t.b.v. wereldexpo Parijs 1900 



4. vrouw in Hollandse klederdracht (Ignis), t.b.v. wereldexpo Parijs 1900 
5. ontwerptekening vijf boogvensters met jeugdige zinnebeeldige figuren 
6. ontwerptekening boogvenster met twee jeugdige figuren  
7. ontwerp g&l raam jeugdige vrouw op golven  
8. raam Haagsche School schilderij  in jugendstilomlijsting 
9. g&l raam stadhuis Delft, 25-jarig ambtsjubileum burgemeester Van Heijst, 1897 
10. gedenkraam Van Marken, NG&SF Delft 
11. raam De Barmhartige Samaritaan, ziekenhuis Eudokia Rotterdam 
12. raam halfportret meisje in klederdracht met puttertje op hand 
13. idem, detail 
14. raam met halfportret meisje in klederdracht met vlindertje op hand 
15. idem, detail 
16. kerkraam St Bavo Haarlem, 1895 
17. kerkraam met Bijbelse voorstelling te ?? 
15. raam 'Angst en Zorgen'  + onderzijde raam waarop signatuur Le Comte 
16. raamhanger met stoet kinderen 
17, idem met stoet in renaissance omlijsting 
18. onderzijde raam met signatuur Le Comte + Schoutens atelier 
19. kleurenfoto Vredespaleis, Le Comte ontwierp 7 ramen in 1912, uitgevoerd in 1913 
20. drie middelste trapramen Vredespaleis:  
      v.l.n.r. 2e raam: Overwinnende Gerechtigheid (eronder de ramen aarde en zee),  
                 4e raam: Vrede op Aarde (eronder de ramen kunst en wetenschap)  
                 5e raam: Vermanende Wijsheid (eronder de ramen nijverheid en handel) 
21. ontwerptekening middelste of  4e  trapraam: 'Vrede op Aarde'  
22. idem, detail personificatie 'Vrede' in rond venster 
23. idem, de kartons van 'Vrede op Aarde' 
24. detail karton met portret 'Vrede' 
25. ontwerptekening 1e trapraam 'De Dood als Einde van de Oorlog' 
26. uitgevoerd rond raam 'De Dood als Einde van de Oorlog' 
27. voorstudie portret personificatie 'De Dood' 
28. uitgevoerd trapraam 'De Dood als Einde van de Oorlog' 
29. boogvensters 'Geweld' van 'De Dood als Einde  van de Oorlog' 
30. ontwerptekening 3e raam 'Een Nieuwe Wereldorde is Geboren' (schrijvende vrouw) 
31. idem, uitgevoerde versie 
32. ontwerptekening 'Vermanende Wijsheid'  
33. 6e raam: 'Wilskracht' (vrouw breekt zwaard) 
34. ontwerptekening van 'Wilskracht'  
35. detail ontwerptekening: rondvenster met personifiatie 'Wilskracht' 
36. kartons van  'Wilskracht' 
37. ontwerptekening 7e raam: 'Oorlogswoede'  
38. uitgevoerd trapraam 'Oorlogswoede' 
39. uitgevoerd rondvenster 'Oorlogswoede' (personificatie) 
40. onderliggende boogvenster 'Oorlogswoede': vluchtende vrouw met kind + plundering 
41. ontwerptekening halfportret vrouw met palmtak 
42. herdenkingsbord opening Vredespaleis 1913 
43. herdenkingsbord opening Vredespaleis 1913 


