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Huisstof, stofachtig, stof afnemen, stofbad, stofblik,
stofbezem, stofboel, stofbril, stofcassette, stofdeel(tje),
stofdeur, stofdicht, stofdoek en zo kunt u van “eeuwigheid
tot amen” met allerlei woorden te vinden die behoren tot het
dagelijks gebruik van woorden in de zin in de STOF. Het zal
bij u heel wat stof doen opwaaien en het zicht op de juiste
woordkeuze of toepassing van de juiste woordbetekenis
onder het stof doen verdwijnen.

Ik denk, beste stof – tot u nemer, dat er geen woord bestaat
dat zoveel betekenissen heeft als ik hierbij vermeld. Ik heb
zo eens over het net gezworven en ik kwam zoveel stofonderwerpen tegen dat ik er bijna aan ten onderging. En als
ik eerlijk ben, en waarom zou ik dat niet zijn, weet ik zelf
niet eens wat de hieronder genoemde betekenissen, die ik op
meerdere websites vond, waard zijn ofwel betekenen.
Maar ik vond het wel een leuk onderwerp om de zomer mee
te beginnen: 1) Afval, 2) As ,3) Crèpe, 4) Enzym, 5) Goed
onderwerp, 6) Goed voor kleding, 7) Het stoffelijke, 8)
Huishoudelijk artikel, 9) Kant, 10) Keper, 11) Laagje vuil,
12) Leerstof ,13) Materiaal, 14) Materie, 15) Onderwerp,
16) Poeder ,17) Ruit, 18) Scharlaken, 19) Stoelbekleding,
20) Stofdeeltjes, 21) Stuifsel, 22) Substantie.

Ik kan u aan de hand van de gegevens opgedaan in allerlei
woordenboeken, websites, digitale bestanden en schriftelijk
materiaal veel stof tot nadenken geven. Ik zal het niet doen
want de mogelijkheden zijn oneindig. Zo las ik op een
website dat er maar liefst 638 woorden zijn die een betekenis
hebben in de wereld van de textiele stoffen. En dat dan in
zowel de betekenis van de producten die erin verwerkt zijn
als de naam van de “stof”.

De betekenissen 3, 6, 9, 10,18 kan ik nog wel onderbrengen
bij de textiele branche. De betekenissen 5, 13 en 14 kan ik
wel een betekenis geven, maar wat moet ik nu met 4, 5, 7 en
anderen aan? U zult zelf begrijpen dat dit alleen al veel stof
tot nadenken geeft en heel wat stof kan of zal doen
opwaaien.
Duidelijk is de betekenis Leerstof. Het is datgene wat je op
school of hogeschool of universiteit moet leren om je een
bepaalde vaardigheid of handigheid in een vak of beroep te
verwerven. De leerstof om automonteur of opperman in de
bouw te worden verschilt zo onnoemelijk van elkaar als een
herdershond van een jachtluipaard verschilt. Alleen dat al
levert een enorme berg stof op die je moet verwerken en tot
je moet nemen. Dat maakt dat het scrabblespel zo’n boeiend
spel is met de kans tot het combineren van heel veel
mogelijkheden om mooie woorden te vinden.
Stof, in welke vorm kennen we het? Laat ik eens een poging
wagen met de volgende opsomming. Waterstof, stikstof,
koolstof, leerstof, textiel, koolwaterstof, huishoudelijk stof,
leesstof, stoffelijke resten, poederstof, stof tot discussie,
bouwstoffen, stofdeeltjes, stof en merknaam van
geneesmiddelen, stof (doen) opwaaien, chemische stoffen.

In die bovenvermelde 638 stoffen zijn onder anderen
inbegrepen: Afrikaner Kente stof, Cretonne mandala stof,
Stenzostoffen, Wollen stoffen, Badstof-en, Fleece, Satijn,
Decoratie stoffen, Meubelstoffen, Polytex stoffen, Verduisteringstoffen, Memory stoffen, Doorgestikte stoffen, Kunststoffen en nog tig-honderd andere stoffen.
Hiervoor verwijs ik u naar allerlei websites die u via onder
andere Google Chrome kunt opsporen. En die wellicht
kunnen worden opgeslagen in de Stoffenkraam die u
wellicht wil openen om van het nodige stof af te komen. Ik
wens u voor daarna een stofvrij leven toe.
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