
Google Lens en Cinderella 
 
Bij het uitzoeken van een stel oude Russische en Sovjetzegels kwam ik een serie van zeven zegels 
tegen die ik niet thuis kon brengen. Zowel de Michel Online als een oude papieren Borek-catalogus 
gaven niet-thuis. In zo’n geval kan Google Lens soms een oplossing bieden.  
 
Je moet de speciale app van Google geïnstalleerd hebben. Met tablet of smartphone: in de zoekbalk 
van de Google-app zie je helemaal rechts het icoontje van een camera. Daar klik je op en vervolgens 
wordt de camera van je apparaat geactiveerd. Je maakt een foto van de zegel en vervolgens zoekt 
Google het internet af naar deze of vergelijkbare afbeeldingen. Als je met een laptop of PC werkt, kun 
je de betreffende foto uploaden. 
 
Ik heb één zegel gefotografeerd en ik kreeg de volgende afbeelding: 
 

 
 
De eerste zegel is degene die ik fotografeerde. Er staat de volgende tekst bij : “RUSSLAND RUSSIA 
1919 Civil War Local issue Odessa Famine Relief Hungerhilfe 3 stamps.”  
 
Het gaat dus om zegels die lokaal (Odessa, Oekraïne, toen nog Russisch) zijn uitgebracht in het kader 
van hulp bij de hongersnood in de Russische burgeroorlog. Iets verder staat de hele serie van zeven 
zegels afgebeeld met de tekst dat ze uit 1923 stammen en dat het om ‘fantasiezegels’ gaat. 
De zegels zijn in Jugendstil-stijl (ook wel art-nouveau)  getekend, dus de periode klopt wel.  
De resultaten die je met Google Lens krijgt wisselen dus sterk. Soms slaan de uitkomsten nergens op, 
maar andere keren helpt hij je echt verder. 
 
Eerder al zag ik dat het om ‘Cinderella stamps’ zou gaan. Dat zijn zegels die niet door een officiële 
postinstantie worden uitgegeven. Vandaar dat ze ook niet in de catalogus staan.  
 
Cinderella is Assepoester, dus ik denk, dat ik Cinderella stamps het beste kan vertalen met 
‘stiefdochter-zegels’. De stiefmoeder van Assepoester had immers alleen aandacht voor haar eigen 
dochters, niet voor haar stiefdochter. Ze werd ‘stiefmoederlijk’ behandeld. 
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