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The Waterbury watch
Metalen puzzels zijn redelijk zeldzaam. En al
helemaal wanneer ze van een koperen laag1

zijn voorzien. In dit geval betreft het een
puzzel in de vorm van een zakhorloge. De
puzzel werd aangeleverd met een koperen
ring in het bovenste gat. De positie waar bij
het zakhorloge het opwindmechanisme zit.
Het doel van de puzzel was om de koperen
ring van de 36 mm ronde schijf te scheiden.
Dit door gebruik te maken van vijf
aangeboden gaten in de puzzel (horloge).2
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Aan de voorzijde van de puzzel is de tekst ‘THE
QUEEN’S JUBILEE PUZZLE’ de jaartallen 1837
en 1887 en een afbeelding van Koningin
Victoria zichtbaar. Op de keerzijde staat de
tekst ‘THE WATERBURY WATCH’ (RD 65360)
en ‘PERFECT TIMEKEEPER 10/6’.

De puzzel is vroege uiting van reclame voor de
Waterbury Watch Co uitgebracht in 1887 en
gezien de afbeeldingen, toegespitst op de
Britse markt.

1 De koperen laag is bewust aangebracht om de puzzel op een
zakhorloge te doen lijken.

2 Voor een compleet exemplaar zie bijv.
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collect
ion_database/search_object_details.aspx?objectid=53543
&partid=1&output=Terms%2F!!%2FOR%2F!!%2F22481%
2F!%2F%2F!%2Fgames%2Fsporting+equipment%2F!%2
F%2F!!%2F%2F!!!%2F&orig=%2Fresearch%2Fsearch_the
_collection_database%2Fadvanced_search.aspx&current
Page=5&numpages=10 en
http://www.oocities.org/waterburywatch/documentation/puz
zle.html bezocht op 29 juni 2013.

De Waterbury Watch Co3 is in 1880 opgericht.
Deze horlogefabrikant richtte zich op het
produceren van goedkope nikkelen. Vanaf
1886 werd de horloges op de Europese markt
aangeboden. Vanaf juni 1886 wordt in
Nederlandse kranten geadverteerd voor dit
zakhorloge. Deze grote advertentiecampange
wordt in februari 1887 beëindigd.

Krant: Nieuws van den Dag, 8 juni 1886.

Lang heeft de Waterbury watch Co niet
bestaan. Vanaf 1898 gaat deze firma verder
onder de naam New England Watch Co. Dit
nadat in 1896 meer dan 200 personeelsleden
werden ontslagen en de fabriek voor 2
maanden gesloten was.4

3 Gelokaliseerd in Waterbury, Connecticut, USA.

4 http://www.oocities.org/waterburywatch/history.html, bezocht
op 29 juni 2013.
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