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This article deals with the word mars, which shows up in the works of the Middle
Frisian writer Eelke Meinerts (1732-1810). ft is shown that mars is a contraction of
the adverbsjmodal particles mar and r(e)is. Finally, it is argued that the occurrenee
of mars in the works of Eelke Meinerts may shed some light on the authorship of
the two anonymous Middle Frisian works It libben fen Aagtje IJsbrants (1779) and
De :Burkerij of it Boere Bedrief (1774), bath of which have been attributed to
Eelke Meinerts.

1. ft geJal

Op ~ e Fryske Akademy is in korpus oanlein fan al it Midfrysk dêr't wy op dit stuit
weet fan hawwe. It doel is dat dat in linich ynstrumint foar it dwaan fan
taalkundich Ûlldersyk wurde sil; tagelyk sil it de grÛllslach wêze foar it Midfrysk
wurdboek.

Doe't ik mei de korreksje fan it as earste ynlêzen Midfryske materiaal dwaande
wie, foeI my yn it wurk fan Eelke Meinerts (Westergeast 1732-Kollum 1810) it
bywurd mars op. Dat komt 11 kear foar yn syn Fryske fersen (Simonides &
Stapelkamp (1952)) en ien kear yn de twadde printinge fan "Volle gelok"
(Stapelkamp (1953)), boppedat 16 kear yn it anonime wurk "It libben fen Aagtje
IJsbrants of dy Frieske boerinne" (Brouwer (1954)). Ik jou no earst in stik of wat
fynplakken:

't is best dat ik mars zwij in sI-uwt (Simonides & Stapelkamp (1952), fers II, s. 36,
r. 146)
Wier 't mars mei het gepraat ta dwaan! (ibid., fers VI, s. 47, r. 20)
Zo! eidje mars trog, of 'er meer is der je flijt (Brouwer (1954), s. 12, r. 19)

mars komt mar allinnich foar as bywurd, better: modaal partikel. As lykskikkend
bynwurd wurdt inkel mar brûkt.

It liket net sa'n drege put om de foarm mars te ferklearjen. It kin hast net oars
of it giet om de kombinaasje mar ris, dy't as ien wurd begrepen en ek sa skreaun
is. Wannear't men in hiele rige fan sokke modale wurdsjes efter inoar krijt, dan
steane mar en ris suver altyd neist inoar, bgl. yn dat wie no dan ek mar ris tige
troffen! Dat neist inoar stean is in betingst foar it gearkloftsjen ta ien wurd.
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Men ferwachtet no dat mars altyd ferfongen wurde kin troch mar ris, lykas yn >e
foarbylden hjir boppe, en dat mars net noch in kear fan ris folge wurde kin. De
kombinaasje mars r(e)is bin ik net tsjinkommen.

It liket der lykswols op dat mars net altyd mear opfette is as mar+ris, mar ek
wol as in inkel wurd en dêrmei deselde betsjutting en funksje krige hat as it inkele
mar, lykas yn 'e neikommende foarbylden:

Dogs wlirden schrereuw 'er Hans mars hinne (Simonides & Stapelkamp (1952),
fers VI, s.49, r. 73)
Jons hele hoes is blijd in eltz al wa 't mars wit (ibid., fers VII, s. 50, r. 17)
en alles ta ijten het bekje lest, en ta keapjen het ze mars bijtinze ken, dat is dogs
net op ien duur! (Brouwer (1954), s. 21, r. 8)
azte dat net dogste, zis dan mars, datste mij nooit wer bij ien oor ha wotte (ibid.,
s. 41, r. 22)

By mars yn dy betsjutting en funksje is it net foarkommen fan mars r(e)is dan in
tafallich gat yn it materiaal.

As bywurd/modaal partikel komt mar ek foar, mar foar in part yn in oare
betsjutting en funksje as mars, bgl. dy fan 'inkel, net mear as'. Ik jou in pear
foarbylden:

't Is mar allinne schoen in hoed (Simonides & Stapelkamp (1952), fers 11, s. 35,
r. 116)
Az ik mar ien bij ttje koe (ibid., fers IX, s. 53, r. 6)
az y dat mar witte! (Brouwer (1954), s. 12, r. 6)

Men soe alle fynplakken fan mars en mar neigean moatte om te sjen oft dy twa
yn komplemintêre distribusje steane of dat se inoar yn in beskate betsjutting en
funksje öfwikselje kinne.

Oan in Nijfryske foarm as gauris is te sjen dat it e1emint ris maklik oan syn lofter
buorman fêst skreaun wurdt. Oare foarbylden binne: harkris, wachtris, sjochris,
walris, ekris. Dat is grif net om 'e nocht. ris fungearret fonologysk faak en folIe as
in klitikum, dat jin sa lyk giin nij dwaan hoecht foar in funksjewurd mei in
stomme fokaal (sjwa). Dat men yn harkris en wachtris de 'ynkoarte' ymperatyf
foarmen hark en wacht ynstee fan de 'folsleine' foarmen harkje en wachtsje hat,
is ek net sa nuver, omdat in klitikum it leafst ienwurdliddige gastwurden hat.
Boppedat hat men yn harkjeris en wachtsjeris twa ûnbeklamme wurdlidden (mei
sjwa) efter inoar, dêr't in taal yn 'e regel in ritmyske tsjinnichheid yn hat.

Ik nim mar oan dat it Midfryske r(e)is fandatoangeande net oars is as it
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Nijfryske ris en ek al in stomme fokaal hat. Dêr komt noch by, dat yn it Midfrysk
de kombinaasje gastwurd +klitikum faker al as net as ien wurd skreaun wurdt, bgl.
ynt, appe, ynne, dat dêr soe men it oan inoar skriuwen alhiel ferwachtsje.

As mar en ris ien kear in fonologyske ienheid Utmeitsje, is de stap nei mars net
botte grut. Fan de twa oanswetttende r'en wurdt ien skrast (mams --> mans). Yn
it Nijfrysk is de r fan ris foar de measte sprekkers folslein weiwurden, mar foar
it Midfrysk meie wy dat stadium samar net oannimme; dêr hat lykswols grif in
fonologyske regel west dy't fan twa oanswettende gelikense bylûden ien stean lit.
In stomme fokaal wol maklik weifalle (maris --> mars). Yn it Nijfrysk wurdt yn
mars de r net ûtsprutsen. Der hat yn it Frysk in algemiene regel warber west dy't
r fOaf tosklûden skrast hat, dat yn eigen wurden komt gjin r foar s foar. Mar dy
regel is yn dy foarm allang 'ûtpoept' en wurket no inkel mar mear yn beskate
morfologyske omkriten, mar net mear yn lienwurden lykas mars. Likegoed reitsje
wy de r yn mars ( < mar ris) kwyt. Dat koe wolrïs te krijen hawwe mei it plak fan
de s yn it wurdlid. Yn mars stiet s nei in koarte fokaal + r. Dat is in 'nuver' plak,
omdat s hast allinnich nei in koarte fokaal foarkomt. 1 Om dat yn mars ek sa te
krijen, wurdt r skrast en wy krije de ûtspraak mas, dêr't fan de r lichtwol in foech
'neislachje' yn oerbleaun is. De Midfryske ûtspraak fan skreaun mars kinne wy net
neigean, al liket de ûtspraak sûnder r my hiel goed mooglik te wêzen.

Alliket it ûntstean fan mars ût mar ris wol aardich oannimlik te wêzen, ik bin de
skreaune foarm mars mar allinnich yn it wurk fan Eelke Meinerts en yn lilt libben
fen Aagtje IJsbrants of dy Frieske boerinne" tsjinkommen.2 Mooglik is dat in saak
fan dialekt en foeI de foarm mars yn de hoeke dêr't Eelke Meinerts wenne - de

1. Dat is de distribusje fan it ûnderlizzende nivo. Oan it oerflak komt [sJ wol nei lange fokalen foar,
bgl. yn tsiis [tsi:s], mar ûnderlizzend hawwe wy dêr in jzj, sa't oan 'e foarmen tsizen en tsizich
bliken docht.

2. By de korreksje bin ik al in pear kear foarmen tsjinkommen dy't de kant fan mars ut geane: foar
de folle foarm r(e)is fynt men de ynkoarte foarm 's, mei tusken mar en 's al of net in spaasje. Ik
jou dy gefallen hjir ûnder.

Draijer dan mar 's oer en op (Feitsma (1957), tekst [1739B], s. 175, r. 36)
Dat nou de Prins hijr <ek mar's wier (ibid., tekst 1740A, s. 176, r. 230)
Spij Ij , op mar'sj dattet b<ert en schurt (ibid., s. 177, r. 240)

Ik bin noch ien gefal tsjinkommen, dat r(e)is yn 'e foarm s oan in oar wurd fêst skreaun wurdt.
It giet om 'e foarm asses (as-se-s):

Der 't ore <ek al volle rinne,
om Riemke asses koene man
verwinne zis ik Ja verwinne
mar Riemke wist 'er weinig van (Feitsma & Bosma (1961), tekst 1778S, s. 184, r. 9-12)
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noardlike Wälden - mear op as oars earne. Men is dan fanse1s al benijd oft dat
no yn dy hoeke noch sa is. Komt dêr de foarm mars, utsprutsen as mas, faker
foar as mar ris?

2. In mooglike tapassing

Mei't mars oan Eelke Meinerts bûn liket te wêzen, kin men dy foarm as in foech
gidsfossyl brûke by filologyske problemen.

De Midfryske wurken Aagtje IJsbrants (1779) noch De Burkerij (1774) hawwe
in auteur op it tite1blêd. Aagtje IJsbrants wurdt oars moai algemien oan Eelke
Meinerts taskreaun, al is der ek wol oan syn skriuwerskip twifele, sj. as lêste dêr
oer Vries (1988) en de eardere literatuer dy't dêr neamd wurdt (Vries makket
oars oannimlik dat it skriuwerskip fan Eelke Meinerts amper yn 'e kiif steld
wurde kin). De Burkerij is wol oan Feike Hiddes van der Ploeg taskreaun, al is dat
ek net wis, sj. foar literatuer dêr oer noat 6 fan Breuker (1980) en bgl. Breuker
(1975,1977) en Dykstra (1975). Neffens Brouwer (1963) moat De Burkerij neffens
it taalgebrûk lokalisearre wurde "yn Westergeast of hwat noardliker" (s. 15). Hy
tinkt dan fansels fuort oan Eelke Meinerts as de skriuwer en swilet dêrta
allegearre mooglike oanwizingen gear. lt wurdsje mars neamt er net, likemin as
Breuker en Dykstra. Hy beslut dy paragraaf sa: "lt liket my dus ta, dat wy it
auteurskip fan Eelke Meinderts foar "De Burkerij" net forsmite meije, al si! it
biwiis wol net levere wurde kinne" (s. 18). Bewizen kin ik hjir ek net leverje, mar
ik woe der al op wize, dat de foarm mars al foarkomt yn Aagtje IJsbrants(mar
leafst 16 kear) en folslein mist yn De Burkerij. Besjoch bgl. it neikommende
'minimale pear':

Wes mars ta freed, it zil allegjerre wol ta beste komme! (Brouwer (1954), s. 50,
r. 21/22)
Nou wyf, wes mar te vreed! (Feitsma & Bosma (1961), tekst 1774A, s. 90, r. 93)

Op grûn dêrfan soe men sizze, Eelke Meinerts hat Aagtje IJsbrants à1 en De
Burkerij nèt skreaun; al kin it foarkommen of missen fan dit iene wurdsje yn in
tekst ut soarte nea in einslutend bewiis utmeitsje. Taalkunde mei help fan in
korpus kin sa faaks filologyske fertuten dwaan!

Fryske Akademy
Ljouwert
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