Moe van moeilijk, mak en gemakkelijk
Moe & moeilijk - of gemakkelijk en op het gemak?
Moe
(moede/ moeie ??)
Door inspanning
vermoeien
Vermoeid
Vermoeiend
Moeilijk
(m o e i…)
( ~ lastig, ~ vervelend)
de moeite (inspanning)
 -- noch kosten sparen
 Geen moeite schuwen
 Het loont de moeite!
Moeizaam (adv., soms adj.)
moeiteloos
Zich moeien met
Zich bemoeien met
 de bemoeizucht
 bemoeiziek
ongemoeid laten
(Mnl.) moeie = tante

Gemakkelijk
makkelijk
Gemak
Op het gemak
Gemakzucht(-ig)

Moe, moe, moe
Mensen zijn moe, als zij niet genoeg energie hebben. Of: zij zijn
vermoeid. Ze hebben last van vermoeidheid.
Je wordt bijvoorbeeld moe (zonder energie) als je telkens
geconfronteerd wordt met moeilijke (niet simpele) dingen, waar
je - figuurlijk natuurlijk – je hoofd over moet breken. Of als de
situatie moeilijk is.
Dat is logisch: moeilijke – of vervelende – dingen of karakters,
met wie je dus moeilijk of met moeite kunt omgaan, of hun
gedrag (wat ze doen) maken ons moe/ vermoeien ons. Of nog:
situaties, problemen, omstandigheden, …
We zijn dus moe of vermoeid (zonder energie) door dat alles.
Dat vermoeit ons dus (ze maken ons moe), ze zijn vermoeiend.
Soms zijn we dan doodmoe, doodop, uigeput (exhausted,
épuisé).
Moeilijk maakt moe
Want moeilijke dingen (…) kosten moeite, inspanningen (peine,
effort, Mühe). Vandaar ook: moeilijk lopen, moeilijk slikken,
moeilijk verdragen --- of dus: alleen met heel veel moeite,
inspanningen. Dat is vaak lastig, als een last (burden, fardeau).
Het kan mentaal belastend zijn… We kunnen moeite hebben
met iemands gedrag: het niet goed kunnen verdragen..
En omdat het moeilijk is, moeite kost, gaan ze alleen moeizaam
vooruit : met moeite, moeilijk, traag. Anderen daarenstegen
evolueren moeiteloos!
En als anderen zich ermee bemoeien (interfere, meddle), dan
lukt het al helemaal niet… Ze komen dus tussen, willen ons
duidelijk maken hoe het moet, enz. Dat zijn bemoeials, die
getuigen van bemoeizucht, een manie dus. Ze zijn bemoeiziek.
Soms gebeurt het omgekeerde : belangrijke kwesties worden
ongemoeid gelaten: niemand doet er iets aan.

Als het psychologisch ook moeilijk is, dan zitten we in een
moeilijk parket.
Verwant
- Last/ig :
- Eenvoudig :
- Complex:
- Ingewikkeld:

last hebben van, lastig (VL fysiek zwaar), iemand ontlasten (discharge)
eenvoud >>> Simpel: te eenvoudig
complexiteit (meer lagen samen)
te veel wikkels (lett. envelopped)…

Gemakkelijke dingen doen we… op het gemak
Gemak (ease, aise, …), op ons gemak zijn, is het gevoel dat we hebben wanneer we geen zorgen
hebben – of alleen gemakkelijke dingen doen (of dingen die voor ons niet veel moeite kosten). Het
kan leiden tot gemakzucht…
‘Het gemak’ (comfort) klinkt tegenwoordig soms wat oud in het Nederlands, hoewel het in Nederland
vaak inspiratie geeft tot een naam: Gemak in Huis, de Gemak card, de site MijnGemak. Maar in
Vlaamse dialecten kan het verwijzen naar het toilet, want daar zit je gemakkelijk, rustig. ;-)
Nog bijzonder: het gemak heeft met maken te maken, zo lezen we. Met een toestand waarin
je gemakkelijk kunt werken, van rust en verzorging. Vandaar ook het Duitse gemächlich,
gemakkelijk, geschikt, comfortabel, in harmonie, enz. Nu, te vergelijken met het Engelse
easy, afgeleid van easy, zoals at my ease.
gemakzucht
Associaties

vs.

moe onder de last en de lading, moe van het moeten kiezen

Verworvenheden

moeizaam verworven: bevochten

Evidenties

geen sinecure, niet verworven

In de schoot geworpen krijgen

zuurverdiend

EXTRA
Moe onder de last en de lading n antoniemen
Ik ben moe

Ψ

Ik ben uitgerust

Ik ben vermoeid

Ψ

uitgerust Ontspannen,

Gespannen

op mijn gemak

Ik word moe door moeilijke vragen of taken.

Ψ

Zij vermoeiden mij, zij bemoeilijkten mijn leven.

Ψ

Ik krijg het makkelijk dankzij
gemakkelijke …
Zij vergemakkelijkten mij het leven

Zij maakten mij moe
(Ze maakten mij het leven zuur).

Ψ

Zij maakten mij het leven makkelijk/
aangenaam

Als het moeilijk is, moet ik veel moeite doen –
en dan ben ik natuurlijk moe.

Ψ

Ik neem het op het gemak

Als ik moe ben, gaat alles moeizaam.

Ψ

Alles gaat

vlot/ simpel/
gemakkelijk.
op het gemak

Ψ

Ze laten mij

met rust

met moeite
Anderen moeten zich niet om mij bekommeren
met mij bemoeien.
Stanco, tired, fatigué, …
Zie ook nt2 tt – moe

Ψ

in de steek

Cristol/ Sealey, Simplicity Marketing
Al ruim een halve eeuw bestoken marketeers de klant met steeds meer producten en diensten. Het
aanbod is inmiddels gigantisch. En met welk resultaat? Klanten kunnen al die informatie niet meer
verwerken en zien door de bomen het bos niet meer. De overdaad aan keuzemogelijkheden leidt
tot frustratie en stress - in plaats van die juist weg te nemen.
In dit boek stellen de merkstrategen Steven Cristol en Peter Sealey dat we zo langzamerhand
tegen de grenzen van onze besluitvormingscapaciteit aan zitten. De schrijvers verdedigen de
stelling dat de volgende generatie marketingsuccessen zal worden behaald door die merken die het
leven van de klant of een bedrijf vergemakkelijken. Daarbij draait alles om merk- en
productpositionering. Een merk dat de stress bij de klant niet vermindert, maar daartoe juist
bijdraagt, loopt een grote kans marktaandeel te verliezen aan concurrenten die zich daar wel om
bekommeren.
Cristol en Sealey richten zich vooral op die product- of merkmanagers die ernaar streven hun
pakket overzichtelijk te houden. Voor dat doel ontwikkelden zij een raamwerk, waarin
stressvermindering bij de klant centraal staat: Simplicity Marketing. Uitgaande van vier
hoofdstrategieën - Vervanging, Repackaging, Herpositionering en Aanvulling - en verder gesplitst in
substrategieën, laten zij zien hoe deze op elkaar ingrijpen en hoe u ze gecombineerd of afzonderlijk
kunt toepassen. Daarmee vormt Simplicity Marketing een pleidooi en een praktische blauwdruk
voor een 'eenvoudrevolutie' die uiteindelijk de merkentrouw zal vergroten.
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De psychologische benadering van een moe mens - en het chronische
vermoeidheidssyndroom (CVS) of myalgische encephalomyelitis (ME)
De visie van een psychoanalytisch psychotherapeut
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(…) Ik zal nu enkele contexten in de analyse van het fenomeen moeheid voorstellen.
Als eerste contextelement bemerken we hoe moeheid als een soort modeverschijnsel in het denken
over gezondheid zeer expliciet aan de orde is. In de “Librije der Geneeskonst” vinden we in vorige
eeuwen moeheid niet gethematiseerd. Ook in de klassieke oudheid kwam het begrip niet als
dusdanig voor. In heel de psychiatrische en psychotherapeutische literatuur zijn geen artikelen te
vinden die het moe zijn trachten te vatten of te begrijpen. Dit wil niet zeggen dat een veelheid van
aanverwante begrippen niet ter sprake zou zijn gekomen of dat moeheid een klacht zou zijn geweest
die in de hulpverleningspraktijk niet voorkwam, integendeel. Ze kwam als primitief gegeven zeer veel
voor. Het kwam zoveel voor dat er als een evidentie niet naar gevraagd werd.
Ook de etymologische benaderingen van moe zijn en vermoeidheid zijn erg sober. We leren alleen
dat het verwijst naar moeien. Moe, moede, vermoeidheid, komt van het Middelnederlandse moede
en heeft dezelfde basis als moeien, moeite veroorzaken, lastig vallen, kwellen. Er is ook een
samenhang met moeilijk, wat betekent aanleiding geven tot moeite. Vermoeid zelf gaat terug op een
Indogermaanse wortel “mo” waartoe ook moede behoort en verder het Latijnse “moles”, last, massa
en het Griekse molos, namelijk inspanning, strijd.
Een begripsuitbreiding dringt zich op. Het woord zelf verwoordt betekenissen als moe, geen moed. Te
moede zijn, akelig, angstig, bang zijn, is een geheel van aandoeningen, stemmingen, neigingen, in het
binnenste van de mens. Als we een stap verder zetten, komen we bij de arrenmoede wat betekent
dat men in toorn is, vol gramschap. Het oude moed betekent verbolgenheid, drift. Kloekmoedigheid
is dan de synthese en betekent onverschrokkenheid. Moede betekent meestal uitgeput zijn van
krachten, moe en mat, afgemat, maar ook niet meer kunnen uitstaan. Moedeloos dan betekent door
teleurstelling zonder moed en zonder vertrouwen, ongemotiveerd zijn. Hier merken we hoe weinig
precies en vaag de werkelijkheid is die we door deze eenvoudige woorden trachten te vatten. Een
van de incest primitieve veel vernoemde samenhangen is deze waar moe zijn gekoppeld wordt aan
te weinig of slecht slapen, m.a.w. wanneer men geen rust vindt.
Moe zijn en vermoeidheid is een klacht die zo vaag is en zo veelzeggend, dat we zeker mogen zijn
dat, als we de vermoeidheid verklaard hebben, we de klacht nog niet begrepen hebben en daardoor
er ook geen greep op hebben zodat de behandeling ook vaak naast de kwestie is. Zelfs wanneer de
huisarts, maar ook de psychotherapeut, denkt de verklaring voor de moeheid gevonden te
hebben, hebben geen van beiden weet van wat de kip en het ei is. De samenhang kan evengoed
omgekeerd zijn. Is het de lichamelijke toestand die oorzaak is van veel slecht voelen en moeilijk doen
in de omgang en het niet meer aankunnen of het niet meer zien zitten? Of is het iets van de laatste
uitspraken die maken dat het lichaam in moeilijkheden geraakt en in zijn functioneren verstoord
wordt of dat zelfs een ziekte in een of ander lichaamsdeel of in het gehele lichaam gaat woekeren?

Niet alleen in de kindertijd maar ook op volwassen leeftijd en zeker bij het ouder worden spreekt het
lichaam een woordje mee dat ook best in zijn betekenis begrepen wordt. Het lichaam liegt zelden of
nooit, maar het is een kunde en een kunst om te verstaan wat het zegt. De enige persoon die ons
daarbij kan helpen is de patiënt zelf. Als we hem de ruimte bieden en een veilige structuur in ons
afstandelijk maar bewogen luisteren, kant het zijn dat door zijn begeleidend spreken bij zijn
lichamelijke moeheid de samenhang en betekenis voor de heelheid duidelijk kan worden en geduid
kan worden. Het is de patiënt alleen die de toegangssleutels heeft tot zijn verhaal. Hij zal helen en
genezen indien de moeheid, wat ze ook moge betekenen, zijn juiste en relatieve of samenhangende
plaats heeft in dat verhaal. Een psychotherapeut zal dat meestal op een andere manier doen dan
de huisarts. Maar de huisarts zal hopelijk op zijn manier dit helen en weer heel maken, in de hand
werken.

