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Abstract 
Door topic drop kunnen topics uit een zin worden verwijderd. In dit onderzoek is gekeken 

naar de aanwezigheid van topic drop in Nederlandse WhatsApp-berichten en e-mails, en 

verklaringen voor een mogelijk frequentieverschil qua topic drop in deze media. Dit is 

onderzocht door 125 gesprekken uit het WhatsApp-corpus van Verheijen (2018) en een zelf 

samengesteld e-mailcorpus van 125 e-mails te bestuderen. De resultaten geven significant 

bewijs voor de aanwezigheid van topic drop in WhatsApp-berichten en e-mails. In 

WhatsApp-berichten wordt significant meer gebruik gemaakt van topic drop dan in e-mails. 

Een verklaring voor dit frequentieverschil is het verschil in de mate van synchroniciteit en in 

de mate van terugvindbaarheid: in het synchrone WhatsApp is er een wisselwerking tussen de 

gesprekspartners, zijn beiden op de hoogte van de topics en kan er meer impliciet blijven.  

In de WhatsApp-berichten worden subject-NP’s, object-NP’s, AdvP’s en PP’s door 

topic drop weggelaten. In volgorde van afnemende frequentie geldt voor het WhatsApp-

corpus: subject-NP > object-NP, AdvP > PP. In de e-mails worden subject-NP’s en AdvP’s 

door topic drop weggelaten. Er is geen topic drop van object-NP’s of PP’s geregistreerd. Voor 

het e-mailcorpus geldt in volgorde van afnemende frequentie: subject-NP > AdvP > object-

NP, PP. Deze frequentieverschillen kunnen verklaard worden met verschil in de mate van 

terugvindbaarheid: het subject is vaak de schrijver en dus terugvindbaar, terwijl andere NP’s 

lastiger te herleiden zijn. Hierdoor kan de schrijver besluiten deze niet te verwijderen.  

 

Sleutelwoorden: syntax, topic drop, weglatingen, WhatsApp, e-mail 
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1. Inleiding 
Stel je voor: Jan en Marie lopen samen over straat. Als Jan Peter ziet, dan kan hij aan Marie 

vragen: “Heb jij Peter ook gezien?” Marie kan vervolgens antwoorden: “Ja, heb ik gezien!” of 

“Ja, heb hem gezien!” In haar antwoorden laat Marie het subject en het object weg. Dit is 

mogelijk door topic drop: het verschijnsel waarbij topics uit de zin verwijderd kunnen worden 

(Huang, 1984). Zoals aan het voorbeeld van Marie te zien, is dit in spreektaal niet ongewoon. 

Maar hoe zit dit in geschreven taal, en specifieker: in digitale media?  

In dit verslag zet ik mijn onderzoek naar topic drop in Nederlandse WhatsApp-

berichten en e-mails, en mogelijke verklaringen voor frequentieverschillen uiteen. Dit begint 

in hoofdstuk 2 met het theoretisch kader. In dat hoofdstuk bespreek ik lege elementen in taal 

en ga ik in op de verschijnselen pro drop, topic drop en diary drop. Ook komen digitale 

media en digi-taal aan bod. Uit het theoretisch kader volgen in hoofdstuk 3 de 

onderzoeksvragen en hypothesen. In hoofdstuk 4 bespreek ik in het WhatsApp-corpus van 

Verheijen (2018) en het e-mailcorpus, en wordt de analysemethode uiteengezet. In hoofdstuk 

6 worden de resultaten geïnterpreteerd en wordt de onderzoeksvraag beantwoord. Tevens 

bespreek ik kritiekpunten en onderwerpen voor vervolgonderzoek. Hoofdstuk 7 geeft een 

samenvattende conclusie met een terugkoppeling naar het theoretisch kader. 
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2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk bespreek ik in sectie 2.1 lege elementen in taal en de verklaringen daarvoor. 

In sectie 2.2 ga ik in op digitale middelen en digi-taal.  

 

2.1 Lege elementen 

In taal is het mogelijk om woorden uit een zin weg te laten en niet te realiseren. Bij 

weglatingen ontstaat er een leegte in de zin en het weggelaten element wordt een zogenoemd 

leeg element. Er zijn verschillende verklaringen voor weglatingen in taal, waaronder pro drop, 

topic drop en diary drop. Hieronder zal ik die verklaringen toelichten.  

 

2.1.1 Pro drop 

De Null Subject Parameter (NSP) bepaalt of een taal het weglaten en niet fonologisch 

realiseren van pronominale subjecten toelaat. Als een taal de parameterwaarde [+nul subject] 

heeft, staat de taal lege pronominale subjecten toe. Er ontstaat dan een zin zonder hoorbaar 

subject: een nul subject (Roberts & Holmberg, 2009; Rothman & Iverson, 2007). Talen met 

parameterwaarde [+nul subject] worden nul-subjecttalen of pro-droptalen genoemd. In talen 

met parameterwaarde [-nul subject], ook wel niet-nul-subjecttalen of niet-pro-droptalen, moet 

het subject altijd expliciet, d.w.z. fonologisch gerealiseerd, in de zin staan. Het is daarom in 

niet-pro-droptalen niet mogelijk om subjecten weg te laten.  

 Het Italiaans en het Spaans zijn voorbeelden van pro-droptalen (Rothman & Iverson, 

2007).  

 

(1)  a. Parla italiano.         (Italiaans) 

     Spreek-3P.SG Italiaans 

     ‘Hij spreekt Italiaans.’ 

 b. Habla español.        (Spaans) 

      Spreek-3P.SG Spaans 

     ‘Hij spreekt Spaans.’ 

 

In (1) is te zien dat er geen voornaamwoorden gebruikt worden, maar de vertaling laat zien 

dat de zin wordt begrepen alsof het pronomen er wel staat. De talen hebben een rijke inflectie 

van werkwoorden, waardoor de uitgang ‘-a’ al laat zien welk pronomen er geïnterpreteerd 

moet worden: derde persoon enkelvoud. Hier is dus geen overt, expliciet pronomen vereist 

(Roberts & Holmberg, 2009).  
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 Als er toch een overt pronominaal subject in pro-droptalen wordt gebruikt, is dit om 

extra nadruk te geven (Roberts & Holmberg, 2009). In de zinnen in (2) ligt er nadruk op het 

subject ‘hij’, in tegenstelling tot de zinnen in (1).  

 

(2) a. Lui parla italiano.        (Italiaans) 

     3SG spreek-3P.SG Italiaans 

     ‘HIJ spreekt Italiaans.’ 

 b. El habla español.        (Spaans) 

     3SG spreek-3P.SG Spaans  

    ‘HIJ spreekt Spaans.’ 

 

Het Nederlands is, net als het Engels en het Frans, geen pro-droptaal. Deze talen hebben de 

waarde [-nul subject] van de NSP en het is daarom niet mogelijk om subjecten weg te laten 

(Haegeman, 2013). Zo is (3b) correct, maar (3a) incorrect.  

 

(3) a. *Spreekt Nederlands. 

 b. Hij spreekt Nederlands. 

 

2.1.2 Topic drop  

Hoewel pro drop in het Nederlands niet bestaat1, is het mogelijk om woorden weg te laten. 

Een voorbeeld hiervan is topic drop, waarbij het zogenoemde topic van de zin kan worden 

weggelaten. 

Het verschil tussen de voorbeeldzinnen in (4) is de eerste woordgroep. In (4a) is dat 

het subject, in (4b) een bijwoordelijke bepaling. Deze woordgroepen zijn door topicalisatie 

voorop geplaatst. Bij topicalisatie verplaatst een woordgroep naar de Specificeerder-positie 

(Spec) van de Complementizer Phrase (CP). Zoals te zien in (4) kunnen die woordgroepen 

zowel uit 1 als uit meerdere woorden bestaan. Door de vooropplaatsing wordt de woordgroep 

 
1 In het Nederlands kan de subjectpositie leeg blijven in zinnen zonder een thematisch DP-subject, zoals in (i). Er 

is door onderzoekers betoogd dat het Nederlands lege expletieve subjecten toestaat en dat die subjecten gezien 

moeten worden als pro-subjecten. Andere onderzoekers, waaronder Hans Bennis, gaan er echter niet vanuit dat 

er hier sprake is van een leeg pro-subject (Bennis, 2006). Ik ga er ook vanuit dat het hier geen leeg pro-subject 

betreft.   

(i) In de Arena wordt gevoetbald door Ajax. (Bennis, 2006).  
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het topic van de zin en krijgt het extra nadruk of focus (Rizzi, 1997). In (4b) is ‘morgen’ het 

topic en zo wordt benadrukt dat oma morgen langskomt, en niet vandaag.  

 

(4)  a. Oma komt morgen op bezoek. 

 b. Morgen komt oma op bezoek.  

 

Bij topic drop worden topics in de Spec-CP, waar ze na de vereiste topicalisatie terecht 

komen, uit de zin verwijderd (Haegeman, 2013; Huang, 1984). Het topic is dan non-overt en 

de eerste positie bevat een fonetisch leeg constituent (Van Kampen, 2020). Er kan maar 1 

woordgroep naar de Spec-CP verplaatsen, waardoor er na topic drop geen andere woordgroep 

vervolgens die positie kan innemen. Omdat het Nederlands een Verb Second-taal (‘V2-taal’) 

is, betekent dit dat het werkwoord in de C vervolgens op de eerste positie lijkt te staan 

(Haegeman, 2013). Belangrijk is het principe van terugvindbaarheid: (de kenmerken van) die 

lege constituent moet(en) terugvindbaar zijn in de context (Van Kampen, 2020). Dit houdt in 

dat het weggelaten topic eerder in de discourse genoemd moet zijn en zo voor gesprekspartner 

te achterhalen is. In (5b) kan ‘de buurman’ worden weggelaten, omdat het in (5a) al genoemd 

is en daarom voor de gesprekspartner terugvindbaar. 

 

(5) a. Denk je dat de buurman al lang op vakantie is? 

 b. Ja, heb ik al een tijd niet gesproken.  

 

Met topic drop kunnen verschillende typen woordgroepen worden weggelaten, omdat 

verschillende typen getopicaliseerd kunnen worden. Zo is het mogelijk om subject-Noun 

Phrases (NP), object-NP’s, Prepositionele Phrases (PP) en bijwoordelijke bepalingen (AdvP) 

uit een zin te verwijderen. Hieronder volgt per type een voorbeeld.  

 

In (6) en (7) is te zien dat het subject-NP ‘ik’ door topic drop uit de zin verwijderd wordt. (6b) 

en (6c) vormen allebei een correct geformuleerd antwoord vraag (6a). De boom in (7) laat 

zien dat het subject begint in de Spec-VP en verplaatst naar de Spec-TP. Vervolgens 

verplaatst het subject door topicalisatie naar de Spec-CP, waar het uit de zin verwijderd 

wordt. Dit is met rood aangegeven.  

 

(6) a. Heb je hem gezien? 

 b. Ja! Ik heb ‘m gezien. 
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 c. Ja! Heb ‘m gezien.  

 

(7)   CP  
 
       

   C’ 
  
   

  C    TP 
 

 
 

      T’  
    

         

            VP            T 

 

                  V’                        

 
               V 
               

 

Ook kunnen getopicaliseerde objecten uit een zin worden weggelaten, zoals te zien in (8c) en 

(9).  

 

(8) a. Heb je hem gezien? 

 b. Ja! Die heb ik gezien. 

c. Ja! Heb ik gezien. 

 

  

NP 
ik 
 

heb 

NP 
ik 

NP 
ik 
 NP 

‘m gezien 

heb 
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(9)   CP  
 
       

   C’ 
  
   

  C    TP 
 

 
 

      T’  
    

         

            VP            T 

 

                  V’                        

 
               V 
               

 

De PP ‘daarnaar’ uit (10c) en (11) wordt gedeeltelijk verwijderd: de NP ‘daar’ wordt na 

topicalisatie weggelaten, maar de prepositie ‘naar’ blijft staan.    

 

(10) a. Heb jij naar de finale gekeken?  

 b. Ja! Daar heb ik naar gekeken.  

 c. Ja! Heb ik naar gekeken.  

 

  

NP 
hem 

heb 

NP 
ik 

NP 
ik 
 NP 

hem gezien 

heb 
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(11)   CP  
 
       

   C’ 
  
   

  C    TP 
 

 
 

      T’  
    

         

            VP            T 

 

                  V’                        

 
               V  
               

                  

 

 

 

Tot slot kunnen ook AdvP’s via de Spec-CP verwijderd worden door topic drop. Dit is te zien 

in (12c) en (13), waar het bijwoord ‘dan’ verwijderd wordt.  

 

(12) a. Spreken we morgen een uur eerder af? 

 b. Dan kunnen we naar de supermarkt gaan.  

 c. Kunnen we naar de supermarkt gaan. 

 
  

NP 
daar 

heb 

NP 
ik 

NP 
ik 

gekeken 

heb 

PP 
 

       NP                    P 

     daar       naar 
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(13)   CP  
 
       

   C’ 
  
   

  C    TP 
 

 
 

      T’  
    

         

            VP            T 

 

                  V’’                        

 
               V’  
               

                 V 

 

 

 

 

 

2.1.3 Diary drop 

Ook met diary drop kunnen woorden in een niet-pro-droptaal worden weggelaten. Diary drop 

houdt in dat subjecten in dagboektaal uit een zin gedeleerd kunnen worden, zoals te zien in 

(14). Diary drop is een verschijnsel dat zich voordoet in dagboeken, maar dat ook in andere 

registers, zoals notities of poëzie, aanwezig kan zijn (Haegeman, 2013).  

 

(14) Have done 110 pages. (Virginia Woolf, V: p. 33) (Haegeman, 2013) (Engels) 

 Heb-1P.SG gedaan 110 pagina’s 

‘Heb 110 pagina’s gedaan.’ 

 

Net als bij topic drop speelt terugvindbaarheid een belangrijke rol in diary drop: constituenten 

waarvan de betekenis te achterhalen is, kunnen worden weggelaten. Dagboeken gaan over de 

schrijver, waardoor het subject ‘ik’ altijd terugvindbaar is en dus verwijderd kan worden. Ook 

NP 
dan 

kunnen 

NP 
we 

NP 
we 

Adv 
dan 

kunnen gaan 

kunnen 

PP 
 

        P         NP 

      naar    

           de supermarkt 
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andere subjecten kunnen worden weggelaten, mits er een directe referent in de context is 

(Haegeman, 2013). Zo kan in (15b) ‘Hans’ worden weggelaten, omdat hij in de voorafgaande 

zin (15a) al genoemd is.  

 

(15) a. Hans gaat zo naar school.   

 b. Heeft er geen zin in.    

 

De door Haegeman geobserveerde beperkingen van diary drop zijn echter niet uitsluitend 

gebaseerd op terugvindbaarheid. Haegeman (2013) concludeert bijvoorbeeld dat subjecten in 

hoofdzinnen kunnen worden weggelaten, omdat ze vanuit de Spec van de Phase het domein 

kunnen verlaten. Een Phase is een syntactisch domein waarin onder meer verplaatsingen 

plaatsvinden. Als dat domein compleet is, staat het vast en wordt het uitgesproken 

(gerealiseerd). Er is echter een ontsnappingsluik: via de Spec van de Phase kunnen elementen 

de Phase verlaten. De woordgroep in die Spec wordt niet uitgesproken. De CP is een 

voorbeeld van zo’n Phase en via de Spec-CP kunnen woorden de zin verlaten.  

 De CP wordt vaak als hoogste domein gezien. Dit zou betekenen dat woorden in de 

Spec-CP nooit worden uitgesproken. Dit is niet het geval: bij topicalisatie staat er 

bijvoorbeeld een woordgroep in de Spec-CP die ook fonologisch wordt gerealiseerd. 

Haegeman (2013) stelt daarom dat er bij diary drop nog een domein boven de CP staat: de 

Root Phase. De CP is niet meer het hoogste domein en woorden die in de Spec-CP staan, 

kunnen worden uitgesproken. Die woorden kunnen ook ontsnappen naar de Root Phase en zo 

uitspraak voorkomen. Zo is het bij diary drop mogelijk om subjecten weg te laten.  

 

Er zijn enkele verschillen tussen diary drop en topic drop. Bij topic drop kunnen bijvoorbeeld 

ook objecten door topicalisatie worden weggelaten, maar in dagboektaal is er geen 

systematische object drop (Haegeman, 2013). Verder kunnen bij diary drop expletieve 

subjecten wel worden verwijderd, terwijl dit bij topic drop niet kan. Zo is (16a) uit 

dagboektaal wel correct, maar is (16b) in bijvoorbeeld spreektaal incorrect.  

 

(16)  a. Started raining this P.M. (Carolyn’s diary) (Haegeman, 2013)   (Engels) 

     Begin-PST.3P.SG te regenen deze middag 

     ‘Begon deze middag te regenen.’ 

 b. *Werd gedanst vandaag.     
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2.2 Digitale middelen 

In deze sectie bespreek ik drie relatief nieuwe media, namelijk SMS, WhatsApp en e-mail, en 

de daarbij ontstane digi-taal. Ook zet ik de belangrijkste verschillen tussen WhatsApp en e-

mail en de invloed daarvan op het taalgebruik uiteen.  

 

2.2.1 Nieuwe media 

In de afgelopen tientallen jaren zijn er verschillende digitale media ontwikkeld. In 1971 werd 

electronic mail (e-mail), in het Nederlands: elektronische post, door Ray Tomlinson bedacht 

en ontwikkeld. Dit stelde men in staat om via een netwerk berichten van de ene computer naar 

de andere te versturen. Zo werd het mogelijk om brieven niet alleen via de post, maar ook 

digitaal als e-mail te versturen. Dit relatief nieuwe medium had in 1999 ruim 400 miljoen 

gebruikers wereldwijd. In 2015 bestonden er ruim vier miljard e-mailadressen en werden er 

dagelijks zeker 205 miljard e-mails verstuurd (Gibbs, 2017; Phrasee, 2021).  

Een ander relatief nieuw medium is de Short Messaging Service, afgekort als SMS. In 

1992 werd het eerste SMS-bericht door softwareprogrammeur Neil Papworth verstuurd en 

halverwege dat decennium werd de dienst voor het grote publiek beschikbaar. Met SMS 

kunnen korte berichten van de ene naar de andere telefoon worden gestuurd. Het hoogtepunt 

van SMS was in 2010: alleen in Nederland werden er al elf miljard SMS-berichten verstuurd 

dat jaar. In de jaren daarna gingen gebruikers massaal over naar een nieuwer medium: 

WhatsApp (“Eerste sms’je 25 jaar geleden: ‘Fijne kerst’”, 2017). 

Jan Koum en Brian Acton richtten in 2009 de applicatie WhatsApp op als alternatief 

voor SMS. De applicatie maakte het mogelijk om berichten naar anderen te versturen, net als 

bij SMS, en tegelijkertijd de status van mensen te zien. De naam is een verwijzing naar die 

statussen: ‘WhatsApp’ stamt af van de Engelse uitspraak ‘what’s up’, wat naar het Nederlands 

vertaald kan worden als ‘hoe gaat het’. Tegenwoordig bestaat WhatsApp niet alleen meer uit 

tekstberichten en statussen, maar is het ook mogelijk om te bellen en diverse mediabestanden 

te versturen. Zoals hierboven al vermeld stapte men na 2010 massaal over op WhatsApp. 

Inmiddels heeft de applicatie meer dan twee miljard gebruikers in 180 landen (Pahwa, 2020; 

WhatsApp, 2021).   

 

2.2.2 Digi-taal 

Het ontstaan van deze (relatief) nieuwe communicatiemiddelen heeft gezorgd voor een 

nieuwe taalvariant: Computer-Mediated Communcation language (CMC language) of, in het 

Nederlands, digi-taal. Deze taal wordt gedefinieerd als een geschreven taalvariant die gebruikt 
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wordt bij informele communicatie via nieuwe media, bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp 

(Verheijen, 2018). Kenmerkend is dat het afwijkt van de geschreven Standaardtaal op het 

niveau van onder meer spelling, grammatica en interpunctie (Verheijen, 2018; Wiegers, 

2018). In digi-taal worden bijvoorbeeld onconventioneel, niet-standaard gespelde woorden 

(textisms) gebruikt, zoals de afkorting ‘hgh’ in plaats van ‘hoe gaat het’, en ‘hallooootjesss’ in 

plaats van ‘hallo’. Ook kunnen woorden en interpunctietekens weggelaten worden. Zo kunnen 

lidwoorden worden weggelaten en kan er bijvoorbeeld ‘mn’ getypt worden in plaats van 

‘m’n’ (Verheijen, 2018).  

Dat de digi-taal afwijkt van de Standaardtaal heeft verschillende oorzaken. Ten eerste 

zijn efficiëntie en snelheid van groot belang bij het communiceren via nieuwe media. Dit 

tempo is belangrijker dan correct taalgebruik en rechtvaardigt incorrecte uitingen. Ten tweede 

worden woorden geschreven zoals ze uitgesproken worden, waardoor de geschreven tekst 

meer op informele spraak lijkt. Een voorbeeld is het woord ‘meel’ in plaats van ‘mail’. Ten 

derde, afwijkingen van de Standaardtaal kunnen expressiviteit verhogen, om het gebrek aan 

paralinguïstische kenmerken van geschreven taal te compenseren. Bij ‘HALLO’ wordt er 

bijvoorbeeld volume gecreëerd door het gebruik van hoofdletters. Tot slot is het een manier 

om uiting te geven aan creativiteit en originaliteit, bijvoorbeeld door ‘w8’ in plaats van 

‘wacht’ te typen of door het gebruik van smileys, zoals ;) of <3 (Verheijen, 2018). 

 

2.2.3 Verschil tussen WhatsApp en e-mail  

De twee media die in dit onderzoek centraal staan, zijn WhatsApp en e-mail. Tussen deze 

mediavormen bestaan twee belangrijke verschillen: de mate van synchroniciteit en oorsprong 

van het medium. Die verschillen hebben invloed op het taalgebruik.  

 

2.2.3.1 Synchroniciteit 

Belangrijk is het verschil in synchroniciteit en de gelijktijdigheid van communicatie tussen de 

media. WhatsApp is een (grotendeels) synchroon medium: de communicatie vindt plaats in 

real-time (tenzij berichten later door de ontvanger worden gelezen). E-mail is daarentegen 

juist een voorbeeld van een asynchroon medium waarbij de communicatie niet gelijktijdig en 

direct plaatsvindt (Verheijen, 2018). Dit heeft op verschillende manieren invloed op het al dan 

niet gebruik van de Standaardtaal.  

Ten eerste legt het synchrone karakter van WhatsApp meer druk op de gebruikers om 

snel te reageren, wat afwijkingen van de Standaardtaal kan veroorzaken. Zo is er geen tijd 

voor spellings- en grammaticacontrole, en kan het praktisch zijn om woorden weg te laten. Bij 
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e-mails ligt de druk om snel te reageren een stuk lager en zit er vaak meer tijd tussen 

gestuurde berichten. Het is gebruikelijker om de e-mail te controleren en om te reflecteren op 

het geschreven stuk (Verheijen, 2018). Hierdoor kan het zijn dat taalgebruik in e-mails meer 

op de Standaardtaal lijkt dan het taalgebruik in WhatsApp-berichten.  

Ten tweede verklaart synchroniciteit het hogere aantal tussenwerpsels in WhatsApp-

berichten in vergelijking met e-mails. Door hoge synchroniciteit lijkt een WhatsApp-gesprek 

op een gesproken conversatie, waarin tussenwerpsels zoals ‘haha’, ‘ugh’ en ‘oooh’, 

gebruikelijk zijn (Verheijen, 2018).  

Tot slot is synchroniciteit een verklaring voor het weglaten van woorden. In synchrone 

media komen meer weglatingen voor dan in asynchrone media, omdat synchrone media meer 

lijken op informele spraak (Verheijen, 2018). Zo kan in synchrone media ‘nie’ in plaats van 

‘niet’ worden gestuurd, waarbij een letter wegvalt die in informele spraak soms ook niet 

wordt gerealiseerd. Ook is in informele spraak het weglaten van woorden gebruikelijk, 

bijvoorbeeld door topic drop. Dit houdt dus in dat er in WhatsApp-berichten meer 

weglatingen voorkomen dan in e-mails. 

 

2.2.3.2 Oorsprong van het medium 

Ook de oorsprong van het medium heeft invloed op het taalgebruik. WhatsApp wordt veelal 

gebruikt voor korte berichten en minder voor lange, gecompliceerde berichten (Last, 2019). 

Het is hierdoor handig om digi-taal te gebruiken en (onnodige) woorden weg te laten om 

berichten kort te houden. Bovendien kan WhatsApp gezien worden als opvolger van SMS, 

een medium waarbij het door het woordlimiet gunstig is om een bericht zo kort mogelijk te 

houden (Al Shlowiy, 2014). De gewoontes van SMS-gebruikers kunnen behouden zijn 

gebleven bij WhatsApp-gebruikers.  

 De e-mail heeft de geschreven brief grotendeels vervangen. E-mails worden vaak 

gebruikt voor langere berichten met meer informatie. Net als de brief heeft het een formeler 

karakter en daarmee een formelere schrijfstijl dan WhatsApp of SMS (Last, 2019). Hierdoor 

lijkt het minder gebruikelijk om digi-taal in e-mails te gebruiken dan in WhatsApp-berichten, 

aangezien e-mails veel lijken op geschreven brieven. Hoewel de schrijfstijl in e-mails 

formeler is en dus meer op de Standaardtaal lijkt dan die in WhatsApp-berichten, lijkt de 

schrijfstijl in e-mails meer op gesproken taal dan de schrijfstijl in brieven (Bautista-

Maldonado e.a., 2015).  
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2.2.3.3 Samenvatting 

Door te kijken naar de mate van synchroniciteit en de oorsprong van de media kunnen de 

volgende verschillen tussen WhatsApp en e-mail genoemd worden: (1) er zit meer tijd tussen 

het versturen van e-mails dan tussen het versturen van WhatsApp-berichten, waardoor e-mails 

vaker worden gecontroleerd, (2) in WhatsApp-berichten staan meer tussenwerpsels dan in e-

mails, (3) in WhatsApp-berichten worden vaker weglatingen toegepast dan in e-mails, (4) 

WhatsApp-berichten zijn korter dan e-mails, (5) e-mails bevatten formelere taal dan 

WhatsApp-berichten. Door deze verschillen lijkt de e-mail meer overeen te komen met de 

(geschreven) Standaardtaal dan WhatsApp.   
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3. Onderzoeksvraag en hypothesen 
In hoofdstuk 2 zijn drie weglatingsverschijnselen besproken. In sectie 2.1.1 stond pro-drop 

centraal: talen die bij de waarde [+nul subject] van de NSP hebben, staan lege pronominale 

subjecten toe. Het Nederlands heeft parameterwaarde [-nul subject], waardoor elke zin een 

fonologisch gerealiseerd subject moet bevatten. Toch kunnen in het Nederlands subjecten 

worden weggelaten.  

Dit kan bijvoorbeeld door topic drop, besproken in 2.1.2. Als een woordgroep door 

topicalisatie naar de Spec-CP verplaatst, kan het daarna door topic drop uit de zin worden 

weggelaten. Het is hierbij belangrijk dat de weggelaten woordgroep eerder in de discourse 

genoemd is, zodat de inhoud van die woordgroep te achterhalen is. Met topic drop kunnen 

subject-NP’s, object-NP’s, AdvP’s en PP’s worden weggelaten.  

In 2.1.3 is diary drop toegelicht. Dit houdt in dat subjecten in dagboektaal weggelaten 

kunnen worden. Ook hier is het belangrijk dat het weggelaten subject terugvindbaar is. In 

tegenstelling tot topic drop worden er bij diary drop niet systematisch objecten, AdvP’s en 

PP’s weggelaten.   

Ook in digi-taal is er sprake van weglatingen. Sectie 2.2 gaat over de media e-mail, 

SMS en WhatsApp en over de daarbij ontstane digi-taal. Die taal wordt gekenmerkt door 

afwijkingen van de Standaardtaal op het niveau van spelling, grammatica en interpunctie, 

bijvoorbeeld door woorden weg te laten. Belangrijke verschillen tussen WhatsApp en e-mail 

zijn gebaseerd op de mate van synchroniciteit en de oorsprong van de media. Het taalgebruik 

in e-mails lijkt meer overeen te komen met de (geschreven) Standaardtaal dan dat in 

WhatsApp-berichten.  

 

Op dit moment is er weinig onderzoek gedaan naar topic drop of diary drop in (Nederlandse) 

media en het verschil hierin tussen mediavormen. Daarom ga ik in dit onderzoek weglatingen 

in Nederlandse WhatsApp-berichten en e-mails bestuderen. Omdat bij topic drop ook andere 

type woordgroepen dan alleen subjecten kunnen worden weggelaten en het daarmee een meer 

overkoepelend verschijnsel is dan diary drop, heb ik besloten om dat verschijnsel te 

onderzoeken. Wel zal ik voor een compleet beeld van weglatingen ook expletieven 

meenemen in de analyse. Ik ga ervanuit dat het weglaten van expletieve subjecten in digitale 

media ook onder topic drop valt, en ik benader dit hetzelfde als andere typen.  

 

Voor dit onderzoek heb ik de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 
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(17)  In hoeverre komt topic drop voor in Nederlandse WhatsApp-berichten en e-mails, en 

wat is de oorzaak van een mogelijk frequentieverschil qua topic drop in deze twee 

typen digitale media? 

 

De hypothese hierbij is als volgt: 

Topic drop komt tot op zekere hoogte voor in Nederlandse WhatsApp-berichten en e-

mails. In beide media worden niet alleen subject-NP’s weggelaten, maar ook andere typen. Ik 

denk dat subject-NP’s het meest worden weggelaten, omdat daarbij de schrijver de referent is 

en die altijd herleidbaar is. Ook andere typen kunnen worden weggelaten, omdat deze op dat 

moment gespreksonderwerp zijn en daardoor bekend bij de gesprekspartner.  

In WhatsApp-berichten wordt topic drop meer toegepast dan in e-mails. De verklaring 

hiervoor is dat het synchrone karakter van WhatsApp zorgt voor een snelle wisselwerking 

tussen schrijver en gesprekspartner. Net als in een fysiek gesprek zijn beide personen 

aanwezig, waardoor ze allebei op de hoogte zijn van het gesprekstopic. Bovendien zijn 

gestuurde berichten en eventuele veranderingen van topic direct terug te lezen. Omdat er meer 

informatie al bekend is bij de gesprekspartner, kan er meer informatie impliciet blijven en dus 

worden weggelaten. Bij e-mails is die wisselwerking niet zodanig aanwezig en kan de 

schrijver er niet vanuit gaan dat de ontvanger alle weggelaten informatie kan reconstrueren.  

 Bovendien bevat WhatsApp-taal meer digi-taal, waar weglatingen een onderdeel van 

zijn, zijn WhatsApp-berichten korter en hanteren ze een informelere stijl, die lijkt op 

gesproken taal, dan e-mails.  

 

De hypothese is gebaseerd op het principe van terugvindbaarheid en het bestaan van een al 

bekende referent in de context uit de theorie over topic drop. De besproken verschillen tussen 

WhatsApp en e-mail vormen de basis van het verwachte frequentieverschil tussen beide 

media en de verklaring hiervan.   
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4. Methode 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heb ik twee corpora geanalyseerd. Hieronder 

worden beide corpora besproken en wordt de analysemethode uiteengezet.  

 

4.1 WhatsApp-corpus 

Voor het onderzoeken van WhatsApp-berichten gebruik ik een deel van het WhatsApp-corpus 

van Verheijen (2018). Dit corpus bevat in totaal 215 informele, Nederlandstalige WhatsApp-

sessies van Nederlandse jongeren van 12 tot en met 23 jaar oud, verzameld van 2012 tot en 

met 2014 (Spooren e.a., 2018). Tabel 1 en 2 laten de opbouw van het corpus uitgesplitst op 

respectievelijk leeftijd en geslacht zien. De tabellen tonen het aantal respondenten dat data 

heeft ingezonden, het aantal ingezonden gesprekken en het aantal woorden waaruit die 

gesprekken bestaan. Hierin is te zien dat er meer data is van jongvolwassenen (18- t/m 23-

jarigen) dan van adolescenten (12- t/m 17-jarigen), en meer van vrouwen dan van mannen.  

  

Tabel 1 

Opbouw WhatsApp-corpus Verheijen (2018) uitgesplitst op leeftijd  

  Respondenten  Gesprekken    Woorden 

 # % # % # % 

Adolescenten 11 32,4 83 38,6 63.217 19,0 

Jongvolwassenen 23 67,7 132 61,3 269.440 81,0 

Totaal 34 100 215 100 332.657 100 

Noot. Aangepast overgenomen uit Is Textese a Threat to Traditional Literacy? Dutch Youth’ 

Language Use in Written Computer-Mediated Communication and Relations with their 

School Writing (Proefschrift) (p. 90) door L. Verheijen, 2018, Radboud Universiteit 

Nijmegen. # = absolute aantal; % = percentage.  

 

Tabel 2 

Opbouw WhatsApp-corpus Verheijen (2018) uitgesplitst op geslacht 

 Respondenten   Gesprekken    Woorden 

 # % # % # % 

Man 12 37,5 71 33,0 98.201 29,5 

Vrouw 22 68,8 144 67,0 234.456 70,5 

Totaal 34 100 215 100 332.657 100 
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Noot. Aangepast overgenomen uit Is Textese a Threat to Traditional Literacy? Dutch Youth’ 

Language Use in Written Computer-Mediated Communication and Relations with their 

School Writing (Proefschrift) (p. 90) door L. Verheijen, 2018, Radboud Universiteit 

Nijmegen. # = absolute aantal; % = percentage.  

 

In dit onderzoek heb ik mij moeten beperken tot een deel van het corpus. Ik heb gekeken naar 

de eerste 125 WhatsApp-gesprekken2, omdat dat gedeelte ongeveer dezelfde verdeling van 

leeftijd en geslacht heeft als het hele corpus. In Tabel 3 is de opbouw van de selectie te zien, 

uitgesplitst op leeftijd. De tabel toont dat deze selectie voor 60 procent uit gesprekken van 

vrouwen en voor 40 procent uit gesprekken van mannen bestaat, net zoals het totale corpus.  

 

Tabel 3 

Opbouw selectie WhatsApp-corpus Verheijen (2018) uitgesplitst op leeftijd 

 Aantal Percentage 

Adolescent 51 40,8 

Jongvolwassen 74 59,2 

Totaal 125 100 

 

Tabel 4 toont de opbouw van de selectie uitgesplitst op geslacht. De selectie bestaat, 

overeenkomend met het totale corpus, voor ongeveer 40 procent uit gesprekken van 

adolescenten en voor ongeveer 60 procent uit gesprekken van jongvolwassenen.  

 

Tabel 4 

Opbouw selectie WhatsApp-corpus Verheijen (2018) uitgesplitst op geslacht 

 Aantal Percentage 

Man 47 37,6 

Vrouw 78 62,4 

Totaal 125 100 

 

 
2 Gesprek 88 ontbreekt in het corpus. Om een selectie van 125 gesprekken te maken, is gesprek 126 ook 

gebruikt. 
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Het corpus is te downloaden op de website van DANS EASY en is daarom niet als bijlage 

toegevoegd3.  

 

4.2 E-mailcorpus 

Omdat er geen corpus met Nederlandse e-mailberichten bestaat, heb ik zelf een corpus 

samengesteld. Dit corpus bestaat uit 125 e-mails van twintig jongeren van 12 tot en met 22 

jaar oud. De berichten zijn verzameld in 2021, maar het betreft berichten uit 2012 tot en met 

2021. De e-mails zijn geanonimiseerd en de respondenten hebben toestemming gegeven voor 

het gebruik van de data.  

In Tabel 5 en 6 staat een overzicht van de opbouw van het e-mailcorpus. De opbouw 

komt overeen met de opbouw van het WhatsApp-corpus, zodat de corpora vergelijkbaar zijn. 

Het corpus bestaat bovendien uit persoonlijke, informele e-mails met gesprekken over 

bijvoorbeeld weekendplannen, relaties en muziek, waardoor het vergelijkbaar is met het 

informele WhatsApp-corpus. Zakelijke e-mails, bijvoorbeeld gebruikt voor solliciteren of het 

indienen van een klacht, zijn niet gebruikt.  

 

Tabel 5 

Opbouw e-mailcorpus uitgesplitst op leeftijd 

         Respondenten         Bijdragen 

 Aantal Percentage Aantal Percentage 

Adolescent 9 45 50 40 

Jongvolwassen 11 55 75 60 

Totaal 20 100 125 100 

 

Tabel 5 toont dat er meer jongvolwassen respondenten zijn en dat zij in totaal meer e-mails 

hebben aangeleverd. Het corpus bestaat daarmee uit meer e-mails van jongvolwassenen dan 

van adolescenten, vergelijkbaar met het WhatsApp-corpus. 

 

  

 
3 Spooren, W.P.M.S., Verheijen, L., Komen, E.R., Hulsbosch, M.A. & Van den Heuvel, H. (2018-a). 

Whatsapp corpus Verheijen [Dataset]. DANS EASY. https://doi.org/10.17026/dans-2zm-hgka  
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Tabel 6 

Opbouw e-mailcorpus uitgesplitst op geslacht 

         Respondenten          Bijdragen 

 Aantal Percentage Aantal Percentage 

Man 7 35 29 23 

Vrouw 13 65 96 77 

Totaal 20 100 125 100 

 

In Tabel 6 is te zien dat er meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten zijn. Het corpus 

bevat in totaal ook meer e-mails van vrouwen dan van mannen, net zoals het WhatsApp-

corpus.  

 

4.3 Analysemethode 

De twee corpora zijn handmatig gecontroleerd op topic drop. Hiervoor heb ik de volgende 

criteria opgesteld:  

1. Er is 1 woordgroep aan het begin van de zin weggelaten; 

2. De zin bevat een persoonsvorm die op de eerste zinspositie lijkt te staan; 

3. De inhoud van de weggelaten woordgroep kan op basis van de context worden 

geconstrueerd.  

 

Bij topic drop kan er 1 woordgroep die in de Spec-CP  staat uit de zin worden weggelaten. 

Als er meerdere woordgroepen ontbreken, kan het verwijderen van het topic niet uitsluitend 

aan topic drop worden toegeschreven. Het zou kunnen dat er andere fenomenen 

verantwoordelijk zijn voor de weglating. Door naar zinnen te kijken waarin alleen het topic 

ontbreekt, wordt voorkomen dat andere factoren de analyse onterecht beïnvloeden en kan 

worden gegarandeerd dat topic drop verantwoordelijk is voor de weglating. 

 Door het eerste criterium wordt de zin in (18) niet meegenomen in de analyse. De 

onderliggende zin luidt: ‘ik ga nog snel even sporten’. In (18) ontbreken meerdere 

woordgroepen, namelijk de persoonsvorm en het subject. Hierdoor is het niet zeker of het 

ontbreken van het subject door topic drop komt.   

 

(18) Nog snel even sporten. 
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Het kan zijn dat het niet direct duidelijk is of er een woordgroep is weggelaten. Bij (19) is het 

onduidelijk of het subject (‘ik’) is verwijderd door topic drop, of dat het een zin in de 

gebiedende wijs betreft. Aan de hand van de context wordt per zin bepaald of er sprake is van 

topic drop. Als er in de discourse na het bericht in (19) door dezelfde schrijver wordt gemeld 

dat hij of zij er bijna is, dan ga ik ervanuit dat de schrijver, de ‘ik’-persoon in (19), het subject 

is en dat er dus sprake is van topic drop. Als dezelfde schrijver ‘ben je er bijna?’ na het 

bericht in (19) zou sturen, is het aannemelijker dat de zin in (19) in de gebiedende wijs staat 

en aan de gesprekspartner gericht is. 

 

(19) Ja ga nu. (Spooren e.a., 2018) 

 

Het tweede criterium is toegevoegd omdat het Nederlands een V2-taal is en de persoonsvorm 

daarom in hoofdzinnen op de tweede positie, in de C, staat. Als het topic uit de eerste positie, 

de Spec-CP, wordt verwijderd door topic drop, lijkt het werkwoord aan de oppervlakte op de 

eerste plek te staan. Als de persoonsvorm niet vooraan in de zin staat, kan de weglating niet 

(enkel) aan topic drop worden toegeschreven. Er kan namelijk maar 1 woordgroep naar de 

Spec-CP verplaatsen: bij topic drop is dat het topic. Omdat de persoonsvorm in de C staat en 

de Spec-CP dan al bezet is, kan er geen andere woordgroep voor de persoonsvorm komen. 

Als dit toch gebeurt, zoals in (20), zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om een ander 

weglatingsfenomeen of een productiefout van de schrijver.  

In (20) is het subject ‘ze’ weggelaten, maar staat het werkwoord niet vooraan in de 

zin. Het werkwoord moet hier door de V2-regel wel in de C staan, op de V2-positie. ‘Met 

sony ericsson’ staat dan in de Spec-CP. Als het subject ‘ze’ door topic drop weggelaten zou 

zijn, gaat dat via de Spec-CP en dan kan er daarna geen andere woordgroep meer naartoe 

verplaatsen. (20) is dus geen voorbeeld van topic drop. Dergelijke zinnen worden daarom niet 

meegerekend.  

 

(20)  Maar met sony ericsson zijn sws gestopt met updates. (Spooren e.a., 2018) 

 

Tot slot moet het weggelaten topic uit de context gereconstrueerd kunnen worden. Bij topic 

drop kan het topic namelijk verwijderd worden omdat het al bekend is op basis van de 

context. Bij (21b) kan uit de aanwezigheid van het woord ‘toen’ in (21a) worden opgemaakt 

dat in (21b) het woord ‘toen’ ontbreekt: (21b) gaat over datzelfde moment. Bij (21c) 
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ontbreekt een subject en aan de persoonsvorm is te zien dat dit het woord ‘ik’ is. Dat is in dit 

geval de schrijver.    

 

(21) a. nee maar donderdag had ze die gaatjes nog niet toen was t nog enger 

b. was het helemaal dik en opgezwollen en paars 

 c. Ben net thuis.  

 (Spooren e.a., 2018) 

 

Een voorbeeld van een zin die aan de criteria voldoet is (22b): er is 1 woordgroep, het subject, 

weggelaten, de persoonsvorm lijkt op de eerste positie te staan en het weggelaten topic is uit 

de context, zin (22a), te herleiden. Het subject ‘ik’ mist hier en dat subject is altijd te 

achterhalen: dat is namelijk de schrijver.  

 

(22)  a. Ik moet morgen weer contributie betalen. 

b. Ben nu al een jaar lid van de vereniging.   

 

Als een zin aan de drie genoemde criteria voldoet, wordt het genoteerd als een zin met topic 

drop. Hierbij wordt het type van het weggelaten topic genoteerd: subject-NP, object-NP, 

AdvP of PP. Ook wordt opgeschreven welk woord waarschijnlijk is weggelaten. De 

weggelaten woordgroep kan vanzelfsprekend ook uit meerdere woorden bestaan, maar voor 

het gemak houd ik het zo kort mogelijk.  
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5. Resultaten 
In deze sectie worden de resultaten van het onderzoek gerapporteerd. Ik bespreek eerst het 

WhatsApp-corpus, vervolgens het e-mailcorpus en tot slot vergelijk ik beide corpora.  

 

5.1 WhatsApp-corpus 

Het corpus bestaat in totaal uit 125 gesprekken, waarvan 93 gesprekken topic drop bevatten. 

Die 125 gesprekken bestaan uit bijna 30.000 berichten, waarvan ruim 3.000 berichten met 

topic drop. In Tabel 7 is het aantal WhatsApp-berichten en -gesprekken per conditie (met of 

zonder topic drop) te zien. In Bijlage I staat een overzicht van alle berichten met topic drop.  

 

Tabel 7 

Aantal WhatsApp-berichten en -gesprekken per conditie 

             Berichten          Gesprekken 

 Aantal Percentage Aantal Percentage 

Met topic drop 3.299 10,4 93 74,4 

Zonder topic drop 28.417 89,6 32 25,6 

Totaal 31.716 100 125 100 

 

Tabel 8 toont een overzicht van het aantal gevallen van topic drop per type (object-NP’s, 

subject-NP’s, PP’s en AdvP’s) en het gemiddelde aantal per gesprek per type. Met behulp van 

independent t-toetsen is gekeken of er frequentieverschillen zijn in de gemiddelden van de 

vier typen. Zo blijkt dat er een significant frequentieverschil is tussen subjecten en objecten (t 

(126.45) = 3.36, p = .001), subjecten en AdvP’s, (t (124.72) = 3.57, p = .001) en subjecten en 

PP’s (t (124.03) = 3.78, p < .001). Uit een independent t-toetsen blijkt dat het 

frequentieverschil tussen objecten en AdvP’s niet significant is (t (191.11) = 1.79, p = 0.08), 

maar dat tussen objecten en PP’s wel (t (126.51) = 4.06, p < .001). Tot slot wijst een 

independent t-toets uit dat er ook een significant frequentieverschil tussen AdvP’s en PP’s is 

(t (132.53) = 3.71, p < .001).  
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Tabel 8 

Aantal gevallen van topic drop en gemiddelde (en standdaarddeviatie) per gesprek per type 

 Aantal Percentage Gemiddelde  

Subject-NP 2.778 84,2 22,2 (65,1) 

Object-NP 321 9,7 2,6 (6,5) 

AdvP 174 5,2 1,4 (3,5) 

PP 26 0,8 0,2 (0,7) 

Totaal 3.299 100 26,4 

 

Op basis van deze resultaten kan (23) worden opgesteld, waarin schematisch de aflopende 

volgorde van frequentie te zien is.  

 

(23) subject-NP > object-NP, AdvP > PP  

 

Hieronder wordt per type een voorbeeldzin uit het corpus toegelicht.  

 

5.1.1 Subject-NP als topic 

In totaal zijn er 2.778 subject-NP’s door topic drop weggelaten in het WhatsApp-corpus. Een 

voorbeeld van topic drop van subject-NP’s staat in (24). Hier is het subject ‘ik’ weggelaten. 

De zin voldoet aan de drie criteria: er is 1 woordgroep aan het begin van de zin weggelaten, 

namelijk het subject. De persoonsvorm lijkt op de eerste positie te staan. Ook is het 

weggelaten topic uit de context te herleiden: uit de voorafgaande zin ‘ja ik blijf ook thuis denk 

ik’ en uit de persoonsvorm is af te leiden dat ‘ik’ het weggelaten subject is, en ‘ik’ is de 

schrijver.  

 

(24) Ben gister bij mn tante geweest (Spooren e.a., 2018) 

 ‘Ben gister bij m’n tante geweest.’ 

 

In de boom in (25) is te zien dat subject-NP ‘ik’ begint in de Spec-VP. Het verplaatst eerst 

naar de Spec-TP en vervolgens door topicalisatie naar de Spec-CP. Hier kan het dan uit de zin 

verwijderd worden door topic drop. Zo ontstaat er een zin zonder het topic ‘ik’.  
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(25)   CP  
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5.1.2 Object-NP als topic 

Er zijn in totaal 321 gevallen van topic drop bij object-NP’s. Een voorbeeld hiervan staat in 

(26). Hier is een object weggelaten. De zin voldoet aan de drie criteria: er is 1 woordgroep 

aan het begin van de zin weggelaten, het object. De persoonsvorm lijkt op de eerste positie te 

staan. Ook is het weggelaten topic uit de context te herleiden. Het bericht voor de zin in (26) 

luidt: ‘weet niet, welke film?’ Vervolgens stuurt dezelfde persoon ‘ken ik nie hahah’. Het is 

aannemelijk dat het in (26) gaat over de film uit het eerdere bericht: die film, die ken ik niet.   

 

(26) Ken ik nie hahah (Spooren e.a., 2018) 

 ‘Ken ik niet.’ 
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De boom in (27) toont dat object-NP ‘die’ in de Spec-V’ begint. Het verplaatst door 

topicalisatie naar de Spec-CP. Hier kan het daarna uit de zin verwijderd worden door topic 

drop.  

 

(27)   CP  
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5.1.3 PP als topic 

Het WhatsApp-corpus beschikt over 26 zinnen met topic drop van PP’s, waaronder (28). Ook 

deze zin voldoet aan de criteria: er is 1 woordgroep weggelaten, de persoonsvorm lijkt op de 

eerste positie te staan en het weggelaten topic is te achterhalen. Je rekent altijd ergens op, dus 

waarschijnlijk is hier een woord als ‘daar’ weggelaten.   

 

(28)  Had ik wel op gerekens (Spooren e.a., 2018) 

 ‘Had ik wel op gerekend.’ 

 

De boom in (29) laat wederom zien dat de weggelaten woordgroep door topicalisatie naar de 

Spec-CP verplaatst en hier uit de zin verwijderd wordt.  
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(29)   CP  
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5.1.4 AdvP als topic 

In totaal zijn er 174 berichten met topic drop van AdvP’s in het corpus. In het voorbeeld (30) 

is het woord ‘dan’ weggelaten. De zin voldoet aan de criteria: er is 1 woordgroep aan het 

begin van de zin weggelaten, de persoonsvorm lijkt op de eerste positie te staan en het 

weggelaten woord is herleidbaar. Voorafgaand aan het bericht in (30) vroeg dezelfde persoon 

of de gesprekspartner om een bepaalde tijd bij het restaurant zou zijn (‘meid ben je nou half X 

refter?’). Dit is een voorwaarde voor het voorstel in (30): ben je om half X daar, dan kunnen 

we een sigaret doen. In (30) is ‘dan’ weggelaten, maar dit is te achterhalen door de context.  

 

(30) Kunnen we ciggie doen lolz (Spooren e.a., 2018) 

 ‘Kunnen we een sigaret doen.’ 

 

De boom in (31) laat zien dat het bijwoord ‘dan’ vanuit de Spec-V’’ verplaatst naar de Spec-

CP. Hier kan het vervolgens verwijderd worden uit de zin. 
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5.2 E-mail-corpus 

Het e-mailcorpus bestaat in totaal uit 125 e-mails, waarvan 58 e-mails met topic drop. In 

totaal zijn er 78 zinnen met topic drop geregistreerd. Tabel 9 toont het aantal e-mails en het 

aantal zinnen uit die e-mails per conditie (met of zonder topic drop). In Bijlage II staat een 

overzicht van alle zinnen met topic drop.  

 

Tabel 9 

Aantal e-mails en zinnen per conditie 

             Zinnen             E-mail 

 Aantal Percentage Aantal Percentage 

Met topic drop 78 4,5 58 46,4 

Zonder topic drop 1.660 96,5 67 53,6 

Totaal 1.738 100 125 100 
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Tabel 10 laat een overzicht zien van het aantal gevallen van topic drop en het gemiddelde 

aantal per gesprek per type. Hierin is te zien dat er geen sprake is van topic drop van object-

NP’s en PP’s. Er bestaat dus een frequentieverschil tussen zowel subject-NP’s als AdvP’s 

tegenover object-NP’s en PP’s. Uit een independent t-toets blijkt dat er een significant 

frequentieverschil is tussen subject-NP’s en AdvP’s (t (144.77) = 6.29, p < .001)): er zijn 

meer subject-NP’s dan AdvP’s.  

 

Tabel 10 

Aantal gevallen van topic drop en gemiddelde (en standdaarddeviatie) per gesprek per type 

 Aantal Percentage Gemiddelde 

Subject-NP 70 89,7 0,6 (0,9) 

Object-NP 0 0 0 

AdvP 8 10,3 0,1 (0,3) 

PP 0 0 0 

Totaal 78 100 0,7 

 

Deze uitkomst geeft de generalisatie die schematisch weergegeven is in (32).  

 

(32)  subject-NP > AdvP > object-NP, PP 

 

Hieronder wordt per aanwezig type een voorbeeldzin uit het corpus besproken.  

 

5.2.1 Subject-NP als topic 

In totaal zijn er 70 gevallen van topic drop van subject-NP’s. (33) is hier een voorbeeld van. 

Aan de criteria is voldaan: de eerste woordgroep is weggelaten, de persoonsvorm lijkt op de 

eerste positie te staan en het weggelaten woord is achterhaalbaar. In de voorafgaande 

discourse is de schrijver (‘ik’) het subject, dus in deze zin waarschijnlijk ook.    

 

(33) Zou hem doodmaken. 

 

In (34) is te zien dat het subject vanuit de Spec-VP naar de Spec-TP verplaatst en vervolgens 

door topicalisatie naar de Spec-CP gaat. Daar kan het uit de zin verwijderd worden.  
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5.2.2 AdvP als topic 

Het corpus bevat 8 gevallen van topic drop van AdvP’s, met (31) als voorbeeld. Het voldoet 

aan de criteria: er is 1 woordgroep aan het begin weggelaten, op de eerste positie lijkt de 

persoonsvorm te staan en het weggelaten woord ‘nu’ is te herleiden. De zinnen voor (35) zijn: 

‘Eigenlijk zou ik rond deze tijd (...) dus ging het hele feest niet door. Maar dat maakt niet uit!’ 

Hieruit wordt duidelijk dat het woord ‘nu’ is weggelaten in (35): eigenlijk zou de schrijver 

rond deze tijd iets anders doen, maar nu kan ze op dit moment mailen.  

 

(35) Kan ik jou mailen!  

 

In (36) is te zien dat het topic vanuit de Spec-V’’ verplaatst naar de Spec-CP en dat het daar 

verwijderd kan worden.   
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5.3 Vergelijking 

In Tabel 11 is het gemiddelde aantal gevallen van topic drop per medium te zien. Een 

independent t-toets toont aan dat er tussen WhatsApp-berichten en e-mails een significant 

frequentieverschil is wat betreft het voorkomen van topic drop (t (124.04) = 3.90, p < .001). 

 

Tabel 11 

Aantal (en percentages) per conditie en uitgesplitst op medium 

 Met topic drop Zonder topic drop Totaal 

WhatsApp 3.299 (10,4) 28.417 (89,6) 31.716 (100) 

E-mail 78 (4,5) 1660 (96,5)  1738 (100) 

 

Met verschillende independent t-toetsen is ook getoetst of er in het voorkomen van de typen 

een significant verschil is tussen de twee media. Een eerste independent t-toets toont aan dat 

er een significant verschil in het aantal subject-NP’s is tussen WhatsApp-berichten en e-mails 

(t (124,04) = 3,71, p < .001). Een tweede independent t-toets laat zien dat er ook een 

significant verschil is bij AdvP’s tussen de media (t (125,37) = 4,19, p < .001). Wat PP’s en 

NP 
nu 

kan 

NP 
ik 

NP 
ik 

Adv 
nu 

kan mailen 

kan 

       
NP 
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object-NP’s betreft is er ook verschil: in het e-mailcorpus is er geen topic drop van die typen 

gevonden, in het WhatsApp-corpus wel.  

 

Tabel 12 

Topic drop uitgesplitst op type en medium 

 WhatsApp E-mail Totaal 

Subject-NP 2.778 70 2848 

Object-NP 321 0 321 

AdvP 174 8 186 

PP 26 0 26 

Totaal 3.299 78 3377 
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6. Discussie 
In dit onderzoek stond de onderzoeksvraag in (37) centraal. Om deze vraag te beantwoorden 

heb ik een corpusonderzoek uitgevoerd, zoals beschreven in hoofdstuk 4. In deze sectie 

worden de resultaten uit hoofdstuk 5 geïnterpreteerd en wordt het onderzoek kritisch 

besproken.  

 

(37) In hoeverre komt topic drop voor in Nederlandse WhatsApp-berichten en e-mails, en 

wat is de oorzaak van een mogelijk frequentieverschil qua topic drop in deze twee 

typen digitale media? 

 

6.1 Interpretatie van de resultaten 

Uit de resultaten blijkt dat topic drop zeker voorkomt in Nederlandse WhatsApp-berichten en 

e-mails. Ruim tien procent van de WhatsApp-berichten en ruim vier procent van de e-mails 

bevatten topic drop. Dit laat zien dat topic drop in deze media geaccepteerd is en gebruikt 

wordt. Dit is in overeenstemming met de hypothese.  

 Ook is er binnen de media een frequentieverschil in het type. In WhatsApp-berichten 

komen subject-NP’s het vaakst voor, daarna object-NP’s, dan AdvP’s en tot slot PP’s. Omdat, 

behalve tussen object-NP’s en AdvP’s, de verschillen significant zijn, kan (38) worden 

opgesteld, eerder genoteerd als (23).   

 

(38)  subject-NP > object-NP, AdvP > PP  

 

Ook in e-mails zijn significante verschillen qua type: subject-NP’s komen significant het 

meest voor, daarna AdvP’s en tot slot object-NP’s en PP’s. Topic drop van object-NP’s en 

PP’s is niet waargenomen. Dit geeft de volgorde in (39). 

 

(39) subject-NP > AdvP> object-NP, PP 

 

Dat topic drop van subject-NP’s het meest voorkomt in beide media, komt overeen met de 

verwachtingen. De verwachte verklaring hiervoor was dat het subject vaak de schrijver is, en 

die is terugvindbaar. Dit lijkt te kloppen: als er een subject-NP is weggelaten, was de ik-

persoon vaak het subject. Dit is de schrijver, en die referent is altijd beschikbaar. Het is 

hierdoor terugvindbaar voor de gesprekspartner.  
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Ook werd verwacht dat andere typen weggelaten zouden worden, omdat die op dat 

moment gespreksonderwerp zijn en de gesprekspartner daardoor op de hoogte is van het 

topic. Dit lijkt gedeeltelijk te kloppen: in WhatsApp-berichten is er ook topic drop van de 

andere typen. In e-mails is er ook topic drop van AdvP’s, maar geen topic drop van object-

NP’s of PP’s. Dat object-NP’s en PP’s in e-mails niet worden weggelaten, is in strijd met de 

verwachting. Een mogelijke verklaring voor het verschil in typen is verschil in de mate van 

terugvindbaarheid: wellicht acht de schrijver de terugvindbaarheid van object-NP’s, AdvP’s 

en PP’s te laag en besluit hij daarom deze topics niet te verwijderen. Het zou ook kunnen dat 

object-NP’s en PP’s in e-mails minder getopicaliseerd worden en daarom minder topic drop 

kunnen ondergaan.  

Tot slot is de verwachting dat topic drop vaker voorkomt in WhatsApp-berichten dan 

in e-mails bevestigd. De resultaten wijzen uit dat topic drop significant vaker is gerapporteerd 

in WhatsApp-berichten dan in e-mails. Dit betekent dat er in WhatsApp-berichten meer 

gebruikgemaakt wordt van topic drop dan in e-mails. Ook voor elk type afzonderlijk geldt dat 

deze zich significant vaker voordoet en dus vaker gebruikt wordt in de WhatsApp-berichten, 

zoals in Tabel 12 te zien. De verklaring hiervoor is het verschil in synchroniciteit en de 

wisselwerking die daarmee wel of niet gepaard gaat. Omdat beide partijen deelnemen in het 

WhatsApp-gesprek, zijn ze allebei op de hoogte en kan er informatie impliciet blijven. Het 

topic kan bijvoorbeeld door de gesprekspartner genoemd zijn, waardoor de ander dit topic kan 

weglaten. In e-mails is alleen de schrijver aan het woord en is er geen wisselwerking. Zo kan 

niet worden gecontroleerd of de lezer het wisselen en weglaten van topics kan volgen. De 

schrijver heeft bovendien langer de tijd om zinnen te formuleren en kan, rekening houdend 

met de mate van terugvindbaarheid, besluiten om topics expliciet te laten. Dit komt overeen 

met de verwachtingen. In de hypothese werd ook digi-taal en verschil in lengte en stijl 

genoemd als mogelijke verklaringen. Dit kan ik met de data niet bevestigen of verwerpen.   

 

6.2 Beperkingen 

Dit onderzoek kent enkele beperkingen. Ten eerste zijn de resultaten gebaseerd op data uit 

relatief beperkte corpora: het e-mailcorpus bestaat namelijk uit 125 e-mails, ingestuurd door 

twintig respondenten, en het WhatsApp-corpus bevat 125 WhatsApp-gesprekken. De 

berichten zijn afkomstig van jongvolwassenen en adolescenten, waardoor het niet volledig 

generaliseerbaar is. Het onderzoek wordt representatiever door een groter corpus met 

meerdere leeftijdsklassen te onderzoeken.  
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Ten tweede zijn de zinnen uit de corpora niet altijd eenduidig te interpreteren. Beide 

corpora bevatten uitsluitend berichten van de zender, en niet de berichten die de ontvanger 

terugstuurt. Ook zijn de corpora geanonimiseerd, waarbij de geanonimiseerde woorden niet 

altijd te reconstrueren zijn. Daarnaast kunnen berichten spelfouten, typfouten en (onbekende) 

afkortingen bevatten. Omdat niet de hele discourse aanwezig is, is het niet altijd duidelijk hoe 

de zin geïnterpreteerd dient te worden. Zoals in hoofdstuk 4 reeds vermeld is per zin met de 

aanwezige context bepaald welke interpretatie gegeven werd. Dit sluit incorrecte beslissingen 

en foutieve of incomplete registraties van topic drop echter niet uit. Dit kan in het vervolg 

voorkomen worden door corpora met data van zender en ontvanger samen te stellen. Ook het 

inzetten van een tweede beoordelaar kan bijdragen aan de betrouwbaarheid.  

 

6.3 Vervolgonderzoek 

Voor vervolgonderzoek kan het interessant zijn om het gebruik van topic drop in digitale 

media van verschillende leeftijdscategorieën te vergelijken. Het zou kunnen dat jongere 

leeftijdsgroepen meer topic drop gebruiken dan oudere, omdat oudere generaties meer 

gebruikmaken van de geschreven Standaardtaal, waarin topic drop minder gebruikelijk is. 

Bovendien hebben oudere generaties vaak minder ervaring met nieuwe mediavormen dan 

jongere, wat ook een verschil in taalgebruik teweeg kan brengen.   

Ook kan onderzocht worden of de leeftijd van de gesprekspartner invloed heeft op het 

gebruik van topic drop. Het zou kunnen dat een jongvolwassene meer gebruikmaakt van topic 

drop als de gesprekspartner ook jongvolwassen is dan wanneer de gesprekspartner een oudere 

is. Dit kan te maken hebben met de mate van terugvindbaarheid: de oudere is wellicht minder 

goed in staat de leegtes te interpreteren dan de jongere.  

Het lijkt mij tot slot ook interessant om met EEG of eye tracking de mate van 

terugvindbaarheid te onderzoeken. Het is bij topic drop belangrijk dat het weggelaten topic 

voor de gesprekspartner terugvindbaar is. Met EEG is het mogelijk om effecten heel 

nauwkeurig in milliseconden waar te nemen en zo het tijdsverloop van verwerking weer te 

geven. Er kan zo gekeken worden of welk effect er optreedt als het topic niet goed 

terugvindbaar is. Hierbij kan wederom ook een vergelijking tussen WhatsApp en e-mail 

gemaakt worden. Met eye tracking kan gekeken worden of proefpersonen langer bij een zin 

blijven hangen of teruggaan naar eerdere berichten als een topic niet makkelijk te achterhalen 

is.  
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7. Conclusie 

In dit onderzoek heb ik gekeken naar topic drop in Nederlandse WhatsApp-berichten en e-

mails en frequentieverschillen tussen die twee. Twee corpora van 125 WhatsApp-gesprekken 

en 125 e-mails zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van topic drop. Uit de resultaten blijkt 

dat er in WhatsApp-berichten significant meer topic drop plaatsvindt dan in e-mails. Dit kan 

verklaard worden door verschil in synchroniciteit en de mate van terugvindbaarheid: 

WhatsApp is synchroon, waardoor er een wisselwerking tussen gesprekspartners is. Hierdoor 

zijn beide gesprekspartners op de hoogte van het topic en kan deze sneller impliciet blijven.  

In WhatsApp-berichten worden subject-NP’s, object-NP’s, AdvP’s en PP’s weggelaten. In de 

e-mailberichten uitsluitend subject-NP’s en AdvP’s. In beide media worden subject-NP’s 

veruit het meest weggelaten. Dit kan wederom komen door de mate van terugvindbaarheid: 

het subject is vaak de schrijver en dus te achterhalen. De inhoud van andere typen kan lastiger 

te reconstrueren zijn. De schrijver kan daarom besluiten deze niet weg te laten.    

Dit onderzoek vormt een aanvulling op onderzoek naar topic drop in het Nederlands 

en naar (taalgebruik in) Nederlandse media, zoals besproken in hoofdstuk 2. De resultaten 

bevestigen het belang van terugvindbaarheid bij topic drop. Ook de verschillen tussen 

WhatsApp en e-mail, bijvoorbeeld in synchroniciteit, komen in dit onderzoek naar voren.   

In dit onderzoek heb ik aangetoond dat topic drop voorkomt in WhatsApp-berichten 

en e-mails en dat er een frequentieverschil qua topic drop in beide media bestaat. De mate van 

terugvindbaarheid van de weggelaten topics in combinatie met het medium vormt een 

verklaring voor dit verschil.    
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Bijlage I: Data WhatsApp-corpus 
 

Gesprek 1: man, 15 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Maar s niet echt een burgerrestaurant Subject-NP Het 

En zou teveel concurreren met die kipding ofzo Subject-NP Het 

Denk ik Object-NP Dat 

Gaat het nu nie om PP Daar 

Ja ligt aan je moederrr Subject-NP Dat 

Lijkt me wel erg vroeg Subject-NP Dat 

Moet schijten [REMOVED] Subject-NP Ik 

Dus zit ook wel tourtje bij zitten Subject-NP Er 

Zien we wel Object-NP Dat 

Zien we dan wel Object-NP Dat 

 

Gesprek 2: vrouw, 22 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Was weer lekker rustig onderweg! Subject-NP Het 

Is van [REMOVED] tot [REMOVED] Subject-NP Het 

Zal wel snel uitverkocht zijn :p Subject-NP Het 

Didn't see that coming... 😄 Subject-NP I 

Ben benieuwd wat er dan in komt! Subject-NP Ik 

Maar staat op de site van de bn/de stem Subject-NP Het 

Hoef ik niet meer speciaal in [REMOVED] te 

blijven om broeken te kunnen kopen😋 

AdvP Dan 

Ben benieuwd of ik weer wind tegen heb op de 

terugweg. 

Subject-NP Ik 

Doen we die wel aan AdvP Dan 

Zit toch heel de dag op stage :p Subject-NP Ik 

Was lekker druk in de trein :p Subject-NP Het 
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Gesprek 3: vrouw, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

En dan f eten want heb niks in huis Subject-NP Ik 

Is goad sjatt Subject-NP Dat 

Ja ben al thuis heur Subject-NP Ik 

Sta buiten muts Subject-NP Ik 

Is goad sjat Subject-NP Dat 

Moet even op de doekoe letten Subject-NP Ik 

Mag ook bij mij komen etwn Subject-NP Je 

Ik eet pizza dus moet je even eentje meenemen 

voor jezelf 

AdvP Dan 

Ja is goad sjat Subject-NP Dat 

Ja sorry maar moet f aan de doekoes denken lol Subject-NP Ik 

Klopt 💖💖 Subject-NP Dat 

Maat heb zin in pizza Subject-NP Ik 

Weet ik niet Object-NP Dat 

En heb fucking spierpijn van die kakfiets Subject-NP Ik 

Is goad Subject-NP Dat 

Moet ook nog naar de coop lol Subject-NP Ik 

Ja is gied Subject-NP Dat 

Wss wel iets eerder maar moet nog naar de coop en 

dan op die crackfiets 

Subject-NP Ik 

Ja doe mn best Subject-NP Ik 

Ben er om [REMOVED] Subject-NP Ik 

Ben er x Subject-NP Ik 

Ja doen we zo wel Object-NP Dat 

Weet niet waar dat is Subject-NP Ik 

Lol is goad meid Subject-NP Dat 

Heb zin in een cig lol Subject-NP Ik 

Kom eraan x Subject-NP Ik 

Ja heb er al een meid Subject-NP Ik 

Weet ik 💖 Object-NP Dat 

Hoop dat t te zuipen is lol Subject-NP Ik 

Was wel echt naar de klote idd Subject-NP Ik 

Heb echt pijn aan mn hoofd Subject-NP Ik 
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Nee klopt ze doet echt zo debiel Subject-NP Dat 

Zit er best mee Subject-NP Ik 

Nee denk het ook inderdaad Subject-NP Ik 

Stuur zo wel even ss Subject-NP Ik 

Lol is goed sjat Subject-NP Dat 

Weet de helft van de avond niet meer Subject-NP Ik 

Weet niet eens de heenweg meer Subject-NP Ik 

Ja is goed meid Subject-NP Dat 

Is goad sjat Subject-NP Dat 

Maak ik pasta ofzo AdvP Dan 

Is ook goed sjatt Subject-NP Dat 

Oke is goed Subject-NP Dat 

Is goad sjat Subject-NP Dat 

Nee heb alles al in huis Subject-NP Dat 

Ja zal wel goed zijn lol Subject-NP Het 

Ben ik veel te skeer voor PP Daar 

Ja heb tyfushonger lol Subject-NP Ik 

Is goad Subject-NP Dat 

Lol kom eraan Subject-NP Ik 

Is goad sjatt Subject-NP Dat 

Ben daar echt gewoon vol doorheen geslapen man Subject-NP Ik 

Moet me wel nog even aankleden lol Subject-NP Ik 

Ja is goed hoor Subject-NP Dat 

Is goad Subject-NP Dat 

Lol kom eraan Subject-NP Ik 

Boeiend komt wel goed lol Subject-NP Ik 

Lol hoop het voor em Subject-NP Ik 

Is vast verre familie Subject-NP Het 

Ja heb em gebracht vanochtend Subject-NP Ik 

Kan em vanavond ophalen Subject-NP Ik 

Was me toch een chagrijnige keal niet normaal Subject-NP Ik 

Geen idee hoef pas te betalen bij ophalen Subject-NP Ik 

Maar heb nog [REMOVED] euro over van vorige 

maand maar die wou ik eigenlijk sparen 

Subject-NP Ik 

Heb er ineens echt fucking zin in Subject-NP Ik 
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Maar moet echt gaan sparen man Subject-NP Ik 

Gaat zo niet lukken met die kakfiets nog erbij Subject-NP Het 

Moet mn fiets nog ophalen Subject-NP Ik 

Ben de teen mom season finale aan het kijken Subject-NP Ik 

Kom eraan Subject-NP Ik 

Ps heb eindelijk tlc op mn kamer Subject-NP Ik 

Ja kom je donderdag gewoon f langs AdvP Dan 

Heb toch een fiets nu lol Subject-NP Ik 

Wist niet dat je boos werd Subject-NP Ik 

Heb vandaag nog niet met em gepraat lol Subject-NP Ik 

Zal morgen even vragen wat zn plannen zijn voor 

de avond 😏😏😏 

Subject-NP Ik 

Lol komt vast wel goed meid Subject-NP Het 

Nee weet ik lol Object-NP Dat 

Ben ook best benieuwd hoe die uitziet man Subject-NP Ik 

Ja ben me nog aan het aankleden en dan naar de 

coop als het droog is 

Subject-NP Ik 

Moet toch nog mn kamer opruimen Subject-NP Ik 

Lol duurt toch nog een uur Subject-NP Het 

Heb t net gedaan anders gaat het weer naar de klote 

door de regen 

Subject-NP Ik 

Hoeft ook niet meqd Subject-NP Dat 

Boeiend komt wel goed meid Subject-NP Dat 

Nee heb dr alleen naar huis gebracht Subject-NP Ik 

Komt t vast goed Subject-NP Het 

Ja was best een mooie lol Subject-NP Het 

Lol zal even kijken dan sjatt Subject-NP Ik 

Ja denk het wel Subject-NP Ik 

ben echt al [REMOVED] weken niet meer zo vroeg 

opgestaan 

Subject-NP Ik 

ja ben er rond [REMOVED] uur als het goed is Subject-NP Ik 

Ja weet het ook niet meer precies Subject-NP Ik 

Ja had tegen de moeder van tin gezegd dat we dat 

zouden doen 

Subject-NP Ik 

Heb ik niet gedaan Object-NP Dat 
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Zit er nu in lol Subject-NP Ik 

Maar is nog inleidend dus is geen flikker aan Subject-NP Het/er 

Had ik wel op gerekens PP Daar 

Alleen die falafel is lekker maar heb geen zin om de 

hele avond naar knoflook te meuren 

Subject-NP Ik 

Moet eigenlijk een beetje geld sparen en jan en 

miepie wisten t ook al niet zeker 

Subject-NP Ik 

Is is goad Subject-NP Dat 

Nee weet ik ook wel mead lol Object-NP Dat 

Ja maar kende em niet Subject-NP Ik 

Moest meteen aan jou denken 💖💖 Subject-NP Ik 

hjb man zit op mn laptop Subject-NP Ik 

Ben geen pussy man Subject-NP Ik 

Is ook zo lol Subject-NP Dat 

Heb er nog eentje ga daarna ook proberen te 

stoppen 

Subject-NP Ik 

[REMOVED] ben echt blij nu man Subject-NP Ik 

Zal t niet doorlullen Subject-NP Ik 

Maar vind t echt superleuk voor je meid Subject-NP Ik 

Is echt supercliche maar dat kan echt Subject-NP Het 

Is toch mooi meegenomen lol Subject-NP Dat 

Heb een nieuwe batterij voor mn telefoon en hij 

doet t gewoon weer 💖💖💖 

Subject-NP Ik 

nee man wil niet cockblocken Subject-NP Ik 

Ja moet ook echt aan de bak lol Subject-NP Ik 

Is wel een beetje karig Subject-NP Dat 

Maak ik t je wel over AdvP  Dan 

Wil ze wel hebben als we in de ub zijn lol Subject-NP Ik 

Zeg je toch net Object-NP Dat 

heb wel nog een appeltje voor de doosj Subject-NP Ik 

heb gers pardoel in mn hoofd lol Subject-NP Ik 

Ja denk het ook hihihi Subject-NP Ik 

Had alleen twee wijnglazen gemold oeps hihi Subject-NP Ik 

Ja moet echt nieuwe voor dr kopen Subject-NP Ik 

Heb er al [REMOVED] gemold inmiddels Subject-NP Ik 
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Heb ik tenminste een goed valentijnscadeau lal AdvP  Dan 

Lig nog in bed lol Subject-NP Ik 

Heb tyfusveel zin in boerenkool Subject-NP Ik 

Sorry mead maar heb niet zo'n zin in flitte Subject-NP Ik 

Ja heb nog wat goed te maken van gisteravond lol Subject-NP Ik 

Komt zeker omdat we naar de mac gaan vanavond Subject-NP Dat 

Ja heb ook wel zin in mac lol Subject-NP Ik 

Zit er helemaal aan te denken jn college lol Subject-NP Ik 

Was een van mn betere lol Subject-NP Dat 

Kom refter ben klaar Subject-NP Ik 

gaan we rond [REMOVED] AdvP Dan 

oke toppie kunne w esamenfitsen AdvP Dan 

ja is misschien wel handiger Subject-NP Dat 

Nee ben er net lol Subject-NP Ik 

Dacht dat jij wel zou screenshotten Subject-NP Ik 

Waren best lekker man Subject-NP Ze 

Ja hoop echt dat je wint lol Subject-NP Ik 

Zou echt mooi zijn Subject-NP Dat 

Wil ik em wel lenen AdvP Dan 

Ja klopt Subject-NP Dat 

Maar is zo kut dat ik dan weer nieuwe meubels 

nodig heb want dat is echt duur 

Subject-NP Het 

Ja weet ik Subject-NP Dat 

Maar is zo'n scifi shit hou ik niet vsn Subject-NP Het 

Ja weet niet precies hoelaat het is afgelopen Subject-NP Ik 

Ben klaar Subject-NP Ik 

Kut man keek net naar all you need is love Subject-NP Ik 

Moest drie keer meaken Subject-NP Ik 

Heb zn moeder ontmoet lol Subject-NP Ik 

Ben echt proud Subject-NP Ik 

[REMOVED] ben echt trots op ons Subject-NP Ik 

Weet nu toch al dat t em niet gaat worden als ik dan 

geen pakje heb 

Subject-NP Ik 

Ja is goad Subject-NP Dat 

Maar zak nog wel komen Subject-NP Dat 
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Denk dat dat is omdat ik ing heb Subject-NP Ik 

heb trouwens je money binnen gurk Subject-NP Ik 

moet t nog krijgen van clien remo en ton Subject-NP Ik 

ja zal zo nog f vragen Subject-NP Ik 

heb een pakje gekocht Subject-NP Ik 

was per ongeluk Subject-NP Het 

heeft nu toch geen nu Subject-NP Het 

Gaat vanzelf wel weg als ine gaat lullen lol Subject-NP Het 

kan me echt niet concentreren met die bellysounds Subject-NP Ik 

Heb geen zin om af te wassen Subject-NP Ik 

Was al helemaal blij Subject-NP Ik 

Heb tot half [REMOVED] college dus daarna? Subject-NP Ik 

lol heb pas om half [REMOVED] college Subject-NP Ik 

denk het niet moet nog naar de coop lolz Subject-NP Ik 

ben aan het uitzoeken wat ik moet gaan koken 

morgen 

Subject-NP Ik 

ja denk dat het pasta pesto wordt lol Subject-NP Ik 

moet best besparen op die doekoe Subject-NP Ik 

nee ga t nu even vragen Subject-NP Ik 

knew it Subject-NP Ik 

was echt fucking lekker Subject-NP Het 

Lol heb hetzelfde Subject-NP Ik 

Hoef niet zoveel te hebben Subject-NP Ik 

Ja weet niet dan moet ik dat kutboek weer 

meenemen 

Subject-NP Ik 

Ja zal wel f kijken Subject-NP Ik 

Weet niet was vergeten erover te beginnen Subject-NP Ik 

Heb honger Subject-NP Ik 

Hoef toch niet naar mn bae vanavond x Subject-NP Ik 

Ben echt benieuwd lol Subject-NP Ik 

Vertel man ben nieuwskierig Subject-NP Ik 

Nee pls verveel me de tyfus Subject-NP Ik 

Kom eraan x Subject-NP Ik 

Lol wist dat je dit ging sturen Subject-NP Ik 

Oke is goed Subject-NP Dat 
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Zal opschieten Subject-NP Ik 

hoeft toch maar [REMOVED] te fitsen x Subject-NP Je 

Kom nu naar beneden Subject-NP Ik 

Kreeg geen lift lol Subject-NP Ik 

Moet met de trap Subject-NP Ik 

had snoopy al ingelicht Subject-NP Ik 

kom er nu aan x Subject-NP Ik 

Oke kom eraan x Subject-NP Ik 

Ben fuik Subject-NP Ik 

Heb echt tyfusveel pijn aan mn stuitje Subject-NP Ik 

Heb niet meer gebarft thuis 💖 Subject-NP Ik 

Ja kan ik me voorstellen lol Object-NP Dat 

Ben echt al heel lang niet meer xobteut geweest Subject-NP Ik 

schaam me kapot lol Subject-NP Ik 

lol hoop het wel Subject-NP Ik 

wil beetje optijd de trein hebben Subject-NP Ik 

is goed sjat Subject-NP Dat 

ja is goed sjat Subject-NP Dat 

ja is toch fucking logisch Subject-NP Dat 

maar schaam me echt dood Subject-NP Ik 

schaam me nu nog steeds en t is al meer dan een 

jaar geleden lol 

Subject-NP Ik 

is super slechg!!! Subject-NP Dat 

nee had er nog een Subject-NP Ik 

Sta ervoir Subject-NP Ik 

Kom naar redter zit binnen Subject-NP Ik 

Kun je gewoon dichtdoen Object-NP Die 

[REMOVED] zat net in de trein met allemaal 

carnavalsdebielen 

Subject-NP Ik 

Heb er best zin in nu Subject-NP Ik 

Kump vast wel goad x Subject-NP Het 

Wist ik al lol Object-NP Dat 

Boeiend meid weet t niet eens meer Subject-NP Ik 

Auwkut ben echt pissig op til Subject-NP Ik 

Kon niet eens water halen Subject-NP Ik 
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Ja neem de legging mee en krijg nog [REMOVED] 

van je 

Subject-NP Ik 

Nee laat t gewoon gaan maar moest t f kwijt lol Subject-NP Ik 

Weet niet meer watt is Subject-NP Ik 

Nee ben echt klaar ermee lol Subject-NP Ik 

Ja kan ik echt niet tegen PP Daar 

Viel echt wel mee Subject-NP Het 

Was wel teut maar nog leuk teut Subject-NP Ik 

Ja had t daar ook met clien over vrijdah Subject-NP Ik 

Was wel beetje twut Subject-NP Ik 

Nee liggen allebei nog in bed lol Subject-NP We 

Had echt alles geprobeerd om em mee te krijgen Subject-NP Ik 

Ben zo tyfusverkouden Subject-NP Ik 

Is goed anja x Subject-NP Dat 

Heb t weggehaald sjat x Subject-NP Ik 

Ja zit echt al de hele dag te kijken Subject-NP Ik 

Is sister wives marathon Subject-NP Het 

Lijkt me echt debiel lol Subject-NP Dat 

Nee man wil niet met zon fatsoe ketsen Subject-NP Ik 

Moeten we even goeie uitzoeken lolz AdvP Dan 

Is al naar leiden Subject-NP Hij 

Ja heb em maar heel even gezien Subject-NP Ik 

Zeg t zo wel Subject-NP Ik 

Heb echt geen honger lol Subject-NP Ik 

Moet wel het dak open anders meurt de auto naar 

flitte 

AdvP Dan 

Vind theo echt een deus btw Subject-NP Ik 

Sorry mead moest t f keijt Subject-NP Ik 

Maar heb r echt maandag voor het laatst gezien das 

echt gewoon al een week geleden 

Subject-NP Ik 

heb gehoord dat jij er ook niet vies van bent lol Subject-NP Ik 

Wist wel dat jullie een goede match zouden zijn Subject-NP Ik 

En hij zo ja ben je heel dankbaar Subject-NP Ik 

Ja zei ik ook al lolz Object-NP Ik 

Lol zal vast wel goedkomen Subject-NP Dat 

Eerst helemaal omg ben zo in luv Subject-NP Ik 
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Ja echt he vond ik ook al Object-NP Dat 

Gaat toch om [REMOVED] naar huis Subject-NP Hij 

Schrok me echt de tering lol Subject-NP Ik 

Had t geluid best hard staan fml Subject-NP Ik 

dus snap het wwl Subject-NP Ik 

Zie jullie al samen in die keuken Subject-NP Ik 

Had die toen met scholieren twee gegeten snachts Subject-NP Ik 

Was zo delicious 💖 Subject-NP Ik 

lol zal t even bij dave navragen x Subject-NP Ik 

Maar ben ook tyfusziek lol Subject-NP Ik 

Heb tot half [REMOVED] college Subject-NP Ik 

Is roerbakshit met champignona Subject-NP Het 

Ben echt trots op mezelf man Subject-NP Ik 

Maar had mezelf beloofd als ik geen cigs koop mag 

ik douchespul van rituals kopen lol 

Subject-NP Ik 

Ja zal zo f op t bonnetje kijken lol Subject-NP Ik 

Was ik al vergeten Object-NP Dat 

heb die test gedaan meid Subject-NP Ik 

wist niks meer Subject-NP Ik 

heb er vandaag ook echt tyfuszin in lol Subject-NP Ik 

kan wel weer normaal praten inmiddels gelukkig Subject-NP Ik 

ja klopt lolz Subject-NP Dat 

is goad sjat Subject-NP Dat 

hoop wel dat de keukenkastjes niet te hoog hangen 

anders komen jullie nergens bij 

Subject-NP Ik 

zie em dr niet voor aan iig Subject-NP Ik 

lol zal vast wel Subject-NP Ik 

heb mn rituals besteld ben echt een blije mead Subject-NP Ik 

maar heb body lotion scrub en doucheschuim Subject-NP Ik 

lol zal het voor me houden x Subject-NP Ik 

Lol heb t al anderhalve week niet gehad Subject-NP Ik 

Gaat je niks aan x Subject-NP Dat 

boeiend meid is niet erg Subject-NP Dat 

Zal t niet doorlullen x Subject-NP Ik 

Lol zei het toch Subject-NP Ik 
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Nee tuurlijk hou mn bek Subject-NP Ik 

Nee klopt Subject-NP Dat 

Ben jaloers Subject-NP Ik 

Is niks voor jou Subject-NP Dat 

Ja is misschien wel beter Subject-NP Dat 

Maar ben thuisgebleven anders haal ik de laatste 

directe trein naar heerlen nirt 

Subject-NP Ik 

Wordt wss het hele weekend opgesloten om te 

studerne 

Subject-NP Ik 

Lolz is goed Subject-NP Dat 

Ja moeten we hokje dien AdvP Dan 

Voelt echt alsof ik op bezoek ben bij theo ofzo Subject-NP Het 

Maar heb dr nog niet gezien nu ze dr zo slecht aan 

toe is 

Subject-NP Ik 

Maar ga morgen op bezoek Subject-NP Ik 

Ja ben er best wel bang voor Subject-NP Ik 

nee weet niet Subject-NP Ik 

ja kan best Subject-NP Dat 

Jaaaa had het gezien Subject-NP Ik 

Lol heb dat seizoen al gezien Subject-NP Ik 

Heb weer een pakje gekocht doei Subject-NP Ik 

Ja heb m net op het station gehaald Subject-NP Ik 

Was er even aan toe man Subject-NP Ik 

Ben thuis dus kom maar als je klaar bent naar mn 

crib 

Subject-NP Ik 

Oke is goed Subject-NP Dat 

Zit alweer te meaken Subject-NP Ik 

Nee is goed zeg maar als je terug bent Subject-NP Dat 

Blijf wel bij audrey tukken denk ik Subject-NP Ik 

Sorry mead maar zit er even doorheen Subject-NP Ik 

Nee is ook niet erg Subject-NP Dat 

Nee voel me nog steeds kut Subject-NP Ik 

Poets nog f mn tanden Subject-NP Ik 

Moest net barfen wtf Subject-NP Ik 

Sta voor je deur x Subject-NP Ik 

Heb m op x Subject-NP Ik 
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Ben al binnen Subject-NP Ik 

Sta ernaast Subject-NP Ik 

Heb gewoon nog een keer moeten barfen 

gisteravond 

Subject-NP Ik 

Is goed lol Subject-NP Dat 

Is niet erg meid Subject-NP Dat 

Maar was bezig met ine want die moest een kip 

durum zonder yoghurtsaus lol 

Subject-NP Ik 

Heb echt nog een uur buiten staan lullen met ine Subject-NP Ik 

Was om half [REMOVED] pas thuis ofzo lop Subject-NP Ik 

Zal t overmaken meid Subject-NP Ik 

Maar heb wel nog een uur buitengestaan Subject-NP Ik 

Heb niks meer Subject-NP Ik 

Maar had echt helemaal geen zin om m te fixem Subject-NP Ik 

Was zo debiel altijd Subject-NP Dat 

Heb wel nieuw pakje al maar nog niks van gerookt Subject-NP Ik 

Kunnen we ook langs de mac AdvP Dan 

Had ie gevraagd Object-NP Dat 

Oke is goed meid Subject-NP Dat 

Staan voor de lrimark Subject-NP We 

Nee ga morgenochtend Subject-NP Ik 

Is goed sjat Subject-NP Dat 

maar ben wel thuis Subject-NP Ik 

maar ben eigenlijk wel blij want had niet echt zin 

om gezellig te doen met de happy couplez 

Subject-NP Ik 

ben wel blij dat ik nog even thuis ben Subject-NP Ik 

ja he moeten we echt doen Object-NP Dat 

heb zo'n tyfushekel aan xD niet normaal Subject-NP Ik  

vind t nog erger dan :p Subject-NP Ik  

heb t alweer verwijderd Subject-NP Ik 

nee heb t verwijderd lol Subject-NP Ik 

was te awkward Subject-NP Het 

lol sorry mead kon t niet aanzien Subject-NP Ik 

had m wel mooi gedist Subject-NP Ik 

weet ik niet meer volgens mij iets van ict ofzo Object-NP Dat 

heb zo'n struggles man Subject-NP Ik 
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wil echt nieuwe kleren bestellen maar mis de 

doekoe 

Subject-NP Ik 

heb nog [REMOVED] voor de rest van de maand Subject-NP Ik 

ga toch nog maar [REMOVED] uit Subject-NP Ik 

ja moet broeken hebben das kut die zijn meteen al 

[REMOVED] euro 

Subject-NP Ik 

ja heb een zwarte voor [REMOVED] gevonden die 

heb ik nog nodig 

Subject-NP Ik 

maar vind kleren eerst iets belangrijker denk ik Subject-NP Ik 

maar wil eigenlijk ook nog shoes maar heb ik vast 

geen doekoe meer voor 

Subject-NP Ik 

had echt een dreamtrui gezien was ie alleen nog 

maar in maar [REMOVED] 💔💔 

Subject-NP Ik 

lijkt me best awkward als dave bij jullie thuis meet 

the parents kom doen met per 

Subject-NP Het 

was het helemaal dik en opgezwollen en paars 

omdat er allemaal vb 

AdvP Toen 

kan overal tegen behalve manswief lol Subject-NP Ik 

nee ga t zo doen denk ik Subject-NP Ik 

ben sinds carnaval eigenlijk een beetje klaar met dr Subject-NP Ik 

nee doe ik ook wel Object-NP Dat 

ja weet niet of er echt uitgaanstopjes bijzitten :$$ Subject-NP Ik 

Zal t voor de zekerheid doen 💖 Subject-NP Ik 

Doe [REMOVED] kunnen we samen AdvP Dan 

Is via den bos Subject-NP Die 

Had mn cigs gevonden in mn jaszak met carnaval Subject-NP Zij 

Vertrek over [REMOVED] Subject-NP Ik 

Ben er muts Subject-NP Ik 

Was nog wat gebeurd Subject-NP Er 

Nee ben bij ine Subject-NP Ik 

Valt best mee als je doorfietst Subject-NP Het 

Is bij mij in de buurt Subject-NP Het 

Moet wel nog f kijken op google maps Subject-NP Ik 

Nee zal morgen wat sturen Subject-NP Ik 

En kan t gebruiken lolz Subject-NP Ik 
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Voel me niet echt lekker Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

En is de laatste x voor tentamens Subject-NP Dit 

Heb al paracetemol genomen maar t gaat niet weg Subject-NP Ik 

Neu hoeft niet dankjewel mead Subject-NP Dat 

Is wel makkelijker denk ik lol Subject-NP Dat 

Lol is niet erg mead Subject-NP Dat 

Snap t best Subject-NP Ik 

Is goad sjat Subject-NP Dat 

Denk het niet Subject-Np Ik 

En moet nog afwassen Subject-NP Ik 

Oke is goed sjat Subject-NP Dat 

Maar is goed Subject-NP Dat 

Ben nu bij de coop moet ik een pizza voor je 

meenemen? 

Subject-NP Ik 

Ben echt gelukkig nu lol Subject-NP Ik 

Heb gezoend fuck Subject-NP Ik 

Heb wel nog goed met dr gepraat Subject-NP Ik 

Had nog kip durum gegeten met ine Subject-NP Ik 

Nee had geen wodka gedronken Subject-NP Ik 

Was nog wat gebeurd Subject-NP Er 

[REMOVED] moet plassen maar geen zin om op te 

staan lol 

Subject-NP Ik 

Had per ongeluk flits aanstaan Subject-NP Ik 

Heb mn bowlingbaanmoves nog gedaan gister Subject-NP Ik 

Lol had je maar moeten komen 💖 AdvP Dan 

Nee weet ik maar t boeit me echt vrij weinig meer Object-NP Dat 

Komt vast door die wodkafles die erop stond lol Subject-NP Dat 

Nee denk het niet Subject-NP Ik 

Dus ga het r maar niet vertellen lol Subject-NP Ik 

Was best heftig Subject-NP Het 

Heeft wel eens verteld aan je geloof ik Subject-NP Ze 

Ja denk het ook wel ooit Subject-NP Ik 

Ja klopt ze is het alleen helemaal kwijt lol Subject-NP Dat 

zal vast lekker zijn van de hema lol Subject-NP Het 
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kunnen beter naar de mac is maar [REMOVED] 

duurdeer 

Subject-NP We 

Zal laten weten wie de mol is x Subject-NP Ik 

Zal audrey wel zijn dan Subject-NP Dat 

Vond het ook wel een mooie lol Subject-NP Ik 

Staat haar echt totaal niet lol Subject-NP Het 

Heb er niet echt verwachtingen van ofzo maar het is 

gewoon ook wel fijn om als vrienden met dr te 

praten zegmaar 

Subject-NP Ik 

Nee denk het niet want ik heb het niet lol Subject-NP Ik 

Ben al klaar Subject-NP Ik 

Nee vind t ook best raar Subject-NP Ik  

Ja kan ik me wel voorstellen Object-NP Dat 

Nee snap het best Subject-NP Ik 

Ja is goed lolz Subject-NP Dat 

Kreeg net een vriendschapsverzoek lolz Subject-NP Ik 

Ja moet f kijken ben fucking skeer Subject-NP Ik 

Ben benieuwd lolz Subject-NP Ik 

Was weer gaan tukkken Subject-NP Ik 

Maar vind het best sneu  Subject-NP Ik 

Ja ben ook een coole meid lol Subject-NP Ik 

Snap het niet loo Subject-NP Ik 

Ja zei ik ook al Object-NP Dat 

Heb er echt veel over te zeggen lol Subject-NP Ik 

Heb gezien dat bertie ging kiezen en daarna niet 

meer 

Subject-NP Ik 

Is nog steeds dat gezeik met [REMOVED] Subject-NP Er 

Erger me zo aan dat wijf man Subject-NP Ik 

Lol heb t liever met lawaai x Subejct-NP Ik 

Maar is opzich wel fijn Subject-NP Dat 

Kan niet zit een stoel voor 💔 Subject-NP Dat 

Lol worden echt skeere tijden Subject-NP Het 

Heb er zoveel zin in nu niet normaal Subject-NP Het 

Maar heb kauwgoms das wel chill Subject-NP Ik 

Denk wel echt dat t goed gaat nu Subject-NP Ik 
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Kan ik die vreten AdvP Dan 

Ben fucking skeer en ik ga niet uit Subject-NP Ik 

Is ook pijnlijk Subject-NP Dat 

Vind het best cool lol Subject-NP Ik 

oke cool doe ik die in de pasta morgen voor de 

extra vietamientjes x 

AdvP Dan 

nee ga soep eten bij ine lolz Subject-NP Ik 

zal die saus pakken zonder olijven om t goed te 

maken x 

Subject-NP Ik 

ja heb geen geld man Subject-NP Ik 

Heb veel bespaard man Subject-NP Ik 

Lol is niet erg meid Subject-NP Dat 

Moest meteen aan annie denken lol Subject-NP Ik 

Ja kump goad lol Subject-NP Dat 

Zat wel in de ub maar t was niet echt een succes Subject-NP Ik 

Denk het ook lol Subject-NP Ik 

Weet niet of dat leuk is Subject-NP Ik 

Ja is goed mead Subject-NP Dat 

Ja is goed meid Subject-NP Dat 

Vind het wel cool lol Subject-NP Ik 

Ben best wel pissig eigenlijk Subject-NP Ik 

Nee weet ik ook wel Object-NP Dat 

Nee ga zo naar college Subject-NP Ik 

Nee klopt Subject-NP Dat 

Maar vind t gewoon don Subject-NP Ik 

Is goad Subject-NP Dat 

ben echt trots op je gurl Subject-NP Ik 

ja is best raar dat je dat zo snel al niet meer hebt Subject-NP Het 

zou em niet meteen dumpen want dan krijg je er 

misschien spijt van lol 

Subject-NP Ik 

ja denk dat het wel iets met de sr Subject-NP Ik 

lol is niet erg meid Subject-NP Dat 

Ja klopt Subject-NP Dat 

Lol sta in de trein met die fatsoe vriend van je 

broers 

Subject-NP Ik 
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Zit zo hard te lullen dat ik mn muziek net meer kan 

horen 

Subject-NP Hij 

Ja ga zo f boodschappen doen en dan ga ik Subject-NP Ik 

Ben gister bij mn tante geweest Subject-NP Ik 

Nee hoeft niet hoor meid Subject-NP Dat 

Ja moet f kijken of ik dat haal want moet nog naar 

de coop 

Subject-NP Ik 

Ja had me verslapen lolz Subject-NP Ik 

Lol ben benieuwd Subject-NP Ik 

Is geheim Subject-NP Dat 

Ja ga ik ook doen mead Object-NP Dat 

Ben er over [REMOVED] mib Subject-NP Ik 

Ben er Subject-NP Ik 

Heb werkcollege muts Subject-NP Ik 

Nee blijf f thuis vandaag Subject-NP Ik 

Oke is goed mead Subject-NP Dat 

Ben niet geweeet Subject-NP Ik 

Heb ik toch niks aan PP Daar 

Denk het niet Subject-NP Ik 

Ja heb ik mead Object-NP Dat  

Moest net janken bij friends Subject-NP Ik 

Lol is goed Subject-NP Dat 

Maak het wel over Subject-NP Ik 

Nee wil niet naar buitwn Subject-NP Ik 

Zie er niet uit Subject-NP Ik 

Ja klopt Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Is goad Subject-NP Dat 

kunnen we ciggie doen lolz AdvP Dan 

krijg je wel eentje van mij lol AdvP Dan 

Lol denk het ook niet Subject-NP Ik 

Ja klopt Subject-NP Dat 

Ja is goad Subject-NP Dat 

Zie je wel op het perron x Subject-NP Ik 

Sta op het perron x Subject-NP Ik 
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Zit bij trollie in de bus lol Subject-NP Ik 

Ja klopt zie dr wel eens op de uni maar ze negeert 

me altijd 💔 

Subject-NP Dat/ik 

Heb overal zin in man Subject-NP Ik 

Zat tegenover mike duister in de bus lol Subject-NP Ik 

Ja is echt niet te zuipen man Subject-NP Dat 

Zal t je meteen overmaken Subject-NP Ik 

Ja heb nog het geld van zorgtoeslag Subject-NP Ik 

Heb t overgemaakt x Subject-NP Ik 

Ja is echt niet normaal lplz Subject-NP Dat 

Kan echt niet tegen droge mascara man Subject-NP Ik 

Word ik helemaal leip van PP Daar 

Oke is goed gurl Subject-NP Dat 

Ja is goed Subject-NP Ik 

Dus weet niet hoelaat ie thuiskomt Subject-NP Ik 

Ja heb echt geen zin om alleen met die tyfusbus te 

gaan 

Subject-NP Ik 

Oke is goed sjat Subject-NP Dat 

Ja zal t proberen als ie optijd terug is Subject-NP Ik 

Denk heg wel Subject-NP Ik 

Is goad sjat Subject-NP Dat 

Had em vanmiddag gewhatsappt hoelaat ie 

thuiskwam 

Subject-NP Ik 

Ben nu thuis ☺ xx Subject-NP Ik 

Meid denk toch niet dat ik het haal Subject-NP Ik 

Eet wel door lol Subject-NP Ik 

Is toch flitte Subject-NP Het 

Ben optijd x Subject-NP Ik 

Oke doe ik dat AdvP Dan 

Zie je wel in de hal meid Subject-NP Ik 

Kan me zo ergeren op die vent man wtf Subject-NP Ik 

Ja hjb man moet ie maar oordoppen meenemen AdvP Dan 

Jaaaaa had t gezien Subject-NP Ik 

Ben aan het poetsen lol Subject-NP Ik 

Maar blijf wel de hele avond Subject-NP Ik 
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Sorry was bezig lol Subject-NP Ik 

Denk het wel Subject-NP Ik 

Ja moet nog f koken Subject-NP Ik 

Is goad mead Subject-NP Ik 

Heb ik echt al lang niet meer geluisterd lol Object-NP Ik 

Werd echt mealig van mezelf lol Subject-NP Ik 

Mis je op snapchat x Subject-NP Ik 

[REMOVED] ga ik nu doen Object-NP Dat 

Ja was wel gezellig Subject-NP Het 

Heb echt de mooiste foto ooit gemaakt lol Subject-NP Ik 

Ja vertrek nu lol Subject-NP Ik 

Weet ik 💖 Object-NP Dat 

Ben er Subject-NP Ik 

Loop nu naar de redter Subject-NP Ik 

Krijg nu pas allws binnen Subject-NP Ik 

Ben net klaar lol Subject-NP Ik 

Ja wil f cigs halen Subject-NP Ik 

Ja ga nu Subject-NP Ik 

is net zo makkeliio lop Subject-NP Dat 

Kom eraan lol tot zo x Subject-NP Ik 

Maar heb echt niks kunnen doen Subject-NP Ik 

Moet alleen maar meaken de hele tijd Subject-NP Ik 

Ja weet niet ben nu met jan en audrey Subject-NP Ik 

Ja was er net maar hij is maar tot [REMOVED] 

open 

Subject-NP Ik 

Ja weet het niet Subject-NP Ik 

Ja is goed meid Subject-NP Dat 

Ja is niet erg moet nu ook nog eten enzo Subject-NP Dat 

Neu is goed Subject-NP Dat 

Vind t wel fijn als je f komt Subject-NP Ik 

Ben nu thuis dus kom maar gewoon als je aankomt Subject-NP Ik 

Oke is goed mead Subject-NP Dat 

Ja heb vandaag nog een pakje gekoxht Subject-NP Ik 

Oke is goad Subject-NP Dat 
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Zit nibbits te vreten voel me net een kind van 

[REMOVED] lol 

Subject-NP Ik 

 

Ja ben nog f aan het lezen ga zo douchen Subject-NP Ik 

Valt zeker niks te hosselen op die spin feesten lolz Subject-NP Er 

Haat dat poppetje lol Subject-NP Ik 

Boeiend ben ook een dom wijf ~ toas van beek 

([REMOVED]) 

Subject-NP Ik 

Was echt op en top trevi nc times Subject-NP Het 

Is supergroot chill hokjw Subject-NP Het 

Is bij de copyshop Subject-NP Het 

Ja hou wel van avontuurtjes ;$ Subject-NP Ik 

Loop nu naar de refter x Subject-NP Ik 

Maar kom van lineus Subject-NP Ik 

Dus duurt wel even nog [REMOVED] Subject-NP Het 

Nee denk het niet Subject-NP Ik 

Denk het niet Subject-NP Ik 

Sta op het perron lol Subject-NP Ik 

Ja dacht al dat ik er ergens van kende Subject-NP Ik 

Oh heb ik niet meegekregen lol Object-NP Dat 

Ja zou wel leuk zijn Subject-NP Het 

Weet ik nog niet ben nog bij mn moeder lol Object-NP Dat 

Moet eerst nog terugrijden naar sitty Subject-NP Ik 

Ja weet t niet zeker Subject-NP Ik 

Denk rond [REMOVED] ofO Subject-NP Ik 

Ja is goed gaan we wel samne Subject-NP Dat 

Lol snap ik Object-NP Dat 

Ja is gratis 💖 Subject-NP Het 

Is goed mead Subject-NP Dat 

Lol is goed mead Subject-NP Dat 

Ja dacht ik al lol Object-NP Dat 

Ben nu al in den bosch 💖 Subject-NP Ik 

Maar scheelt maar [REMOVED] met veolia Subject-NP Het 

Ben er om kwart over [REMOVED] lolz Subject-NP Ik 

Kan ik mn kamer nog een beetje opruimen want t is 

echt een fucking grote troep 

AdvP Dan 
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Moet t sws opruimen Subject-NP Ik 

Ga ook zo eentje halen op statie lol Subject-NP Ik 

Heb er nog [REMOVED] maar wordt een anja 

night geloof ik 

Subject-NP Ik 

Is goad sjat Subject-NP Dat 

Sorry meid heb echt een fucking dip vandaag Subject-NP Ik 

Nee weet niet t gaat gewoon d kut vandaag Subject-NP Ik 

Ja heb nog niet gekeken durf niet Subject-NP Ik 

Denk niet dat ik het gehaald heb Subject-NP Ik 

Nee eet wel pizza mead Subject-NP Ik 

Sorry meid maar kijk nooit op mn telefoon als me 

zo voel lol 

Subject-NP Ik 

Heb wel [REMOVED] kilo paaseieren opgevreten 

;$ 

Subject-NP Ik 

Nee heb niet binnen gerookt vandaag praise the lord Subject-NP Ik 

Nee ben aan het opruimen Subject-NP Ik 

Lag net te tukken man lol Subject-NP Ik 

Just woke up ineens allemaal vragen beantwoorden Subject-NP I 

Lol heb al [REMOVED] maanden niet gestofzuigd Subject-NP Ik 

 

Gesprek 4: vrouw, 22 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ah, heb het al gevonden :D Subject-NP Ik 

Ben zelf denk ik [REMOVED] min te laat :p Subject-NP Ik 

Oh oh schatje... Komt goed ;) Subject-NP Het 

Haha ja is goed  Subject-NP Dat 

Ja! Loop nu [REMOVED] 1 in, moet nog even naar 

de wc :p 

Subject-NP Ik 

Nee begrijp ik.  Object-NP Dat 

Als die makelaar ja zeg, zit het wel goed lijkt me. AdvP Dan 

Ligt eraan welke :p Subject-NP Dat 

Ja lijkt me goed, dan zien we even of we ergens 

komen :) 

Subject-NP Dat 

Ja is goed Subject-NP Dat 
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Zit in [REMOVED] met laptop maar met nog maar 

half uur batterij en zonder oplader 😅 

Subject-NP Ik 

Zie je mail Subject-NP Ik 

Haha ja voel me ook heel cool ^^ Subject-NP Ik 

Ah heb voor deze maand de helft salaris gekregen 

:p 

Subject-NP Ik 

Kwam paaseitjes brengen en heeft er voor jou ook 

twee neergelegd 

Subject-NP Hij 

Haha ben er zelf pas om [REMOVED] Subject-NP Ik 

Dacht dat jij nog op vakantie was, zie ik ineens dat 

je een brief hebt gedaan gisteren!  

Subject-NP Ik 

Stond ineens een ding dubbel in excel Subject-NP Er 

Want zit er nu nog tot [REMOVED]. Subject-NP Ik 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Heb haar nummer niet dus kan het alleen aan jou 

vragen :p 

Subject-NP Ik 

Klinkt logisch Subject-NP Dat 

Haha Hielke ben nu een brief aan het doen waar je 

duidelijk hebt zitten slapen :p 

Subject-NP Ik 

Wilde jou alleen even succes wensen voor morgen 

zei hij maar heb gezegd dat je hier tot 

[REMOVED] dan nog zou zijn 

Subject-NP Hij 

Haha geeft niet, heb ik tenminste wat te doen ;) Subject-NP Dat 

Hmm zou best kunnen dat je gelijk hebt trouwens 

dat hij ook gezegd heeft dat het verder niet heel erg 

is.  

Subject-NP Het  

 

Gesprek 5: vrouw, 22 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Maakt mij verder niet uit wat ze doet Subject-NP Het 

Haha oké zat ik met Zosja wel dichter in de buurt 

dan met [REMOVED] vind ik :p 

AdvP Dan 

Komt wel goed :) Subject-NP Dat 

Had het eerder niet gevraagd omdat ik dacht dat het 

toch niet zou passen ergens maar nu het toch kan... 

Subject-NP Ik 
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Heb wel echt zo álles meegenomen behalve m'n 

bureaustoel 😅 

Subject-NP Ik 

Ga het sowieso niet redden maar het valt nog te 

proberen 

Subject-NP Ik 

Niet veel wijzer dus, maar ben wel blij dat ze me 

geen rare middeltjes die toch niet helpen heeft 

voorgeschreven. 

Subject-NP Ik 

Kwam aan en er vertrok een trein met 

[REMOVED] min vertraging waar ik in kon. Wel 

beetje vol... 

Subject-NP Ik 

Heb zojuist [REMOVED] van de [REMOVED]2 

nieuwe glazen gebroken 😅 

Subject-NP Ik 

Was zeker gezellig Subject-NP Het 

Heb denk ik wel genoeg voor [REMOVED] 

mensen dus zeg het maar 

Subject-NP Ik 

Moet je wel inspiratie geven AdvP Dan 

Mag je me dan vanavond wel uitleggen. :) Object-NP Dat 

Ziet er goed uit Subject-NP Dat 

Ha ziet er goed uit!!! Subject-NP Dat 

Moeten maar even kijken of we het ook echt 

allemaal willen houden. 

Subject-NP We 

Heb trouwens nog vla staan voor toetje Subject-NP Ik 

Heb alleen wel sterke neigingen om hier heel hard 

weg te rennen 

Subject-NP Ik 

Haha is goed Subject-NP Dat 

Had vanmorgen geen tijd meer Subject-NP Ik 

Was leuk :) Subject-NP Het 

Lijkt me leuk! Reserveer jij? [REMOVED]:) Subject-NP Dat 

Heb wel morgen tentamen maar moet goedkomen Subject-NP Ik 

Hahaha lijkt me een goed plan.. Doe je wel voor 

mij toch [REMOVED]? 😁 

Subject-NP Dat 

vind ik ook wel een betere etenstijd Subject-NP Dat 

Mooi zie je daar :) Subject-NP Ik 

Hihi thanks, ben al klaar Subject-NP Ik 

Ja komt goed. Subject-NP Dat 
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Was erg leuk :) Subject-NP Het 

Zal nog wel een uurtje opstarttijd nodig hebben 

hoor 

Subject-NP Ik 

Heb net de pesto in de koelkast opgemaakt. Weet 

niet van wie het was maar als je het mist kun je 

nieuwe vinden in mijn kastje 

Subject-NP Ik 

Leek me zonde om een nieuw potje open te maken 

als er nog stond 

Subject-NP Het 

Maar leuke foto's, ziet er goed uit!  Subject-NP Het 

Ja vanmiddag... Ging niet zo fantastisch want ze 

vroegen echt te veel stof in te korte tijd. Maar goed 

afwachten maar 

Subject-NP Het 

Komt [REMOVED] binnen met z'n modderpoten 

en springt op de witte kast... Zucht. 

Subject-NP Het 

Is voor onszelf ook prettiger. Subject-NP Dat 

Heb ik aan [REMOVED] gevoerd Object-NP Die 

Is een beetje koud zo. Subject-NP Het 

Is sowieso ook wel fijner voor [REMOVED] 

eigenlijk. 

Subject-NP Dat 

Nee heb de schoenen zelf weggehaald om plaats te 

maken voor die voerbak. 

Subject-NP Ik 

Vindt het wel gezellig, die regenboogkleurtjes :) Subject-NP Ik 

Heb inmiddels trouwens al m'n cijfers voor nota's 

en tentamens terug en heb alles gehad :) 

Subject-NP Ik 

Heb nog een blok tofu liggen, maar van die neutrale 

witte dus dan hebben we wel een kruidenmix uit 

zo'n zakje nodig waar het even in kan trekken. 

Subject-NP Ik 

Haha oké ga ik doen Object-NP Dat 

Is goed doe ik! Subject-NP Dat 

En heb nog nepgehakt Subject-NP Ik 

Maar ben wel goed in nachtwerk :p Subject-NP Ik 

Tot [REMOVED] of zo maar heb nu heel erg het 

gevoel dat ik niks meer weet... 😟 

Subject-NP Ik 

Ben nu nog bij [REMOVED] in [REMOVED] 

[REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Ben echt helemaal vergeten een bericht te sturen -.- Subject-NP Ik 
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Oh kut heb ook nog m'n was in de machine zitten 

😓 

Subject-NP Ik 

Ja dacht al zoiets ;) Subject-NP Ik 

Dus weet niet of hij dan lekker kan slapen Subject-NP Ik 

Prima doe ik vanmiddag boodschappen AdvP Dan 

Krijg ervoor betaald :) Subject-NP Ik 

Was heel erg leuk! Lekker veel gewandeld :) Subject-NP Het 

Heb bij de wiebetaaltwat die dubbele eruit gehaald 

maar toen was hij twee keer weg maar als het goed 

is klopt de hele boel nu weer :p 

Subject-NP Ik 

Heb geen zin in aardappels maar heb wel een recept 

gevonden van zuurkool zonder aardappels 

Subject-NP Ik 

Ga ik daarna aan de slag :p AdvP Dan 

Snapte er al niks van 😅 Subject-NP Ik 

Ja moet vooral ook een tijdje in de oven Subject-NP Het 

Ben ook wel voor gezond Subject-NP Ik 

Best prima, is gewoon gistermiddag nog vrolijk 

naar een of ander college te gaan terwijl ik hoestend 

probeerde te slapen bij zijn ouders op de bank... Ik 

was zieliger dan hij haha 

Subject-NP Hij 

Ja moet je flink roeren lijkt mij ook niet chill :p AdvP Dan 

Heb al eten gehaald maar ik denk dat het wel 

genoeg is: 

Subject-NP Ik 

Was die hele belastingaangifte weer vergeten... Nu 

ben ik halverwege en snap ik dingen niet -.- zucht 

Subject-NP Ik 

Viel te proberen...  Subject-NP Het 

Heb wel [REMOVED] en een vriend van me 

overgehaald dus ben al beter bezig dan de rest van 

het bestuur ^^ 

Subject-NP Ik 

Ben nog met m'n vader bezig aan technische 

scriptie-zaken 

Subject-NP Ik 

Lijkt me goed. Wil je nog dat ik de verzekering 

erover bel? 

Subject-NP Dat 

Great... Lekke band. Ben bij [REMOVED] nu dus 

kom er wel zo aan. 

Subject-NP Ik 

Ja zal ik wel doen! Object-NP Dat 



 67 

Denk dat hij het wel overleeft hoor [REMOVED] :) Subject-NP Ik 

Heeft ze hem niet ingeleverd omdat het dicht was 

gisteravond (terwijl ik gezegd had dat ze dan naar 

de andere kant van het station moest gaan...) 

AdvP Nu 

Haha was toneelspelen Subject-NP Ik 

Heb nog een onbelangrijk deel van mij geschrapt 

omdat een ander buiten haar tijd ging maar dat was 

verder niet erg 

Subject-NP Ik 

Ben toch naar [REMOVED] dus al vond ik ze stom 

dan had ik er alsnog niks tegen :p 

Subject-NP Ik 

Heb m'n cijfer per mail gekregen met een heel 

verhaal erbij over goede en slechte 

punten[REMOVED]...  

Subject-NP Ik 

Nou ja hoe dan ook :p ben wel tevreden Subject-NP Ik 

Sorry dacht dat ik het al tegen jullie allebei gezegd 

had 

Subject-NP Ik 

Was zelf van plan om bij [REMOVED] te slapen 

vanavond 

Subject-NP Ik 

Kun je wel mee aankomen op feestjes als je mensen 

moet aftroeven op gekke dingen die ze met hun 

lichaam hebben... 

PP Daar 

Hmm nee heb gisteren pasta gegeten Subject-NP Ik 

Alleen heb [REMOVED] nog op schoot :p Subject-NP Ik 

Ben inmiddels weg ;) maar thanks nauwst Subject-NP Ik 

Heb namelijk ander spul dat ik fijner vind maar 

deze moet eerst op haha 

Subject-NP Ik 

Heb jij even pech! AdvP Dan 

😍 ziet er goed uit Subject-NP Dat 

Heb toch [REMOVED] niet bij me. Dus de kelder 

is leeg ;) 

Subject-NP Ik 

Was gisteren pas om [REMOVED] terug in 

[REMOVED] dus toen maar niet meer naar 

[REMOVED] gegaan... 

Subject-NP Ik 

Hebben ze niet :( Object-NP Die 
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Heb dat alleen lang niet gedaan dus hoe het met m'n 

conditie zit... Maar dat gaan we wel zien en anders 

hobbel ik wel achter je aan :p 

Subject-NP Ik 

Kom net het bonnetje tegen dus zet t dan wel op de 

huislijst dan hoef je geen nieuwe te halen 

Subject-NP Ik 

Haha maakt niet uit Subject-NP Dat 

Kun je een bezoekje brengen aan het Archeon 👍 AdvP Dan 

Ben nu met [REMOVED] in A'dam Subject-NP Ik 

Hoop wel dat ze niet hoeven te verlengen, ik ben 

moe :p 

Subject-NP Ik 

moet namelijk slepen met spullen die mee moeten 

naar Wielewaal :( 

Subject-NP Ik 

Ja doe ik!! Ben om [REMOVED] uur of zo thuis, 

hoop dat de zon ze dan nog niet uitgedroogd heeft 

Object-NP Dat 

Heb zelf trouwens geen idee wie [REMOVED] 

dierenarts is 

Subject-NP Ik 

Ben trouwens met Kas naar de bios dus slaap ik 

[REMOVED] [REMOVED] als dat kan 

Subject-NP Ik 

Ja ben er pas rond [REMOVED] denk ik maar waar 

moet er precies geschilderd worden dan? 

Subject-NP Ik 

Nee wil wel zo'n lichte wegwerp inderdaad Subject-NP Ik 

Heb zelf inmiddels met m'n broertje afgesproken 

samen te eten in [REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Wist niet dat eieren een houdbaarheidsdatum 

hebben 

Subject-NP Ik 

Had alleen wel gehoopt meer gedaan te krijgen :p Subject-NP Ik 

Heb beide gekocht haha Subject-NP Ik 

Haha kan wel ja!  Subject-NP Dat 

Ben er zelf vanavond ook gewoon weer, maakt 

verder ook niet heel veel uit, maar zou chill zijn 

Subject-NP Ik 

Ja klopt :) Subject-NP Dat 

Heb geen verstand van rookworst Subject-NP Ik 

Wil wel kijken en foto maken als jullie paraat staan 

om te reageren haha 

Subject-NP Ik 

Ben nu bij de [REMOVED] Subject-NP Ik 
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Kan ook [REMOVED] doen maar dat is maar 

[REMOVED] cent goedkoper en dus eigenlijk 

duurder 

Subject-NP Ik 

Ben semi voorgedrongen inmiddels Subject-NP Ik 

Heb denk ik genoeg doperwtjes in de vriezer voor 

[REMOVED] personen maar weet het niet 

[REMOVED]% zeker 

Subject-NP Ik 

Heb [REMOVED] gram erwtjes dus toch nog wel 

andere groente of meer erwtjes erbij nodig 

Subject-NP Ik 

Ja kan prima denk ik Subject-NP Dat 

Heb nog snijboontjes in de vriezer Subject-NP Ik 

Weet niet hoeveel Subject-NP Ik 

Ziet er goed uit Subject-NP Dat 

Heb nog nooit zó'n kleintje in m'n armen gehad 

volgens mij 

Subject-NP Ik 

Is gewoon chiller :p g Subject-NP Dat 

Ben nu de [REMOVED] al uit, ga op m'n werkplek 

in [REMOVED] zitten 

Subject-NP Ik 

Heb wel een computer weten te kapen om te 

printen. Lagen wel spullen bij maar ik kon gewoon 

inloggen 

Subject-NP Ik 

Heb [REMOVED] net halve hoeveelheid avondeten 

gegeven want hij was nogal aan het zeuren, ik ga nu 

de deur uit en weet niet hoe laat jullie er zijn... Dus 

een van jullie moet hem later nog maar wat geven. 

Subject-NP Ik 

ben ik vergeten Object-NP Dat 

Ah zit er nu in ^^ Subject-NP Ik 

Hoor net van [REMOVED] dat haar vriend 

misschien mee wil eten.  

Subject-NP Ik 

Heb ze al gehaald. Geef wel [REMOVED] net aan 

[REMOVED] :p 

Subject-NP Ik 

Had net bedacht dat pompoensoep + falafel + stukje 

quiche genoeg avondeten is en dat ik later wel 

brood haal :p 

Subject-NP Ik 

Ben wel in voor eten Subject-NP Ik 

Ga m nu naar buiten doen Subject-NP Ik 
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Bah, voel me niet echt beter :( Subject-NP Ik 

Mwoah ben best vaak wakker geworden Subject-NP Ik 

Kan ik met het biertje trouwens ook doen, hoef je 

geen nieuwe te halen 

Object-NP Dat 

Had er [REMOVED] gekocht maar maar 

[REMOVED] nodig voor uiensoep [REMOVED] 

weken gelende of zo ;) 

Subject-NP Ik 

Heb nog hoofdpijn maar ik doe alsof ik beter ben Subject-NP Ik 

Zit nu in m’n eentje Subject-NP Ik 

Kan wel naar m'n werkgever lopen om te vragen of 

hij iets heeft maar dat vind ik ook zowat... 

Subject-NP Ik 

Heb in een gehaaste zoektocht naar m'n winterjas 

een hele stapel jassen op m'n bed gegooid dus 

mocht je er een kwijt zijn dan moet je daar zoeken 

Subject-NP Ik 

Ja dacht ik ook... Dan halen we wat meer of doen 

we een of ander bijgerecht 

Object-NP Dat 

Prima, kijken we vanavond wel even of we een 

betere datum kunnen vinden ^^ 

AdvP Dan 

Zal wel gewoon sla halen voor ernaast? En dan 

stokbrood? 

Subject-NP Ik 

Gelukkig, kunnen we ze nooit verwarren ;) AdvP Dan 

Ja ben al bezig met uitmesten Subject-NP Ik 

Oké ga ik ook doen Object-NP Dat 

Had even geluncht eerst, dus nu bij derde plankje 

aangekomen... Had hoop dat het mee zou vallen. 

Niet dus. 

Subject-NP Ik 

Ja denk dat ze geen plastic eten dan dus dat als je 

verpakking goed dicht is ze er niet in kunnen 

Subject-NP Ik 

Ja heb nu dus dingen in glazen potten dus anders 

haal ik zelf later wel 

Subject-NP Ik 

En krijg misschien morgen wat van de 

[REMOVED] want net m'n moeder even aan de lijn 

gehad en het doorgeven als tip voor m'n broertje die 

alles nog moet kopen haha 

Subject-NP Ik 

Zou chill zijn ik eet graag mee :) Subject-NP Dat 

Is een woord, mag met streepje Subject-NP Dat 
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zit nu op de sauna-website -.- Subject-NP Ik 

Ben bij [REMOVED] begonnen met steeds een 

ander eerste getal invullen en bij [REMOVED] gaf 

hij de rest van de code :D 

Subject-NP Ik 

Heb geloof ik nog geen vlees gegeten deze week Subject-NP Ik 

Ja heb ik Object-NP Dat 

Mag op Subject-NP Die 

Kan ook een keer de allergoedkoopste brokjes 

proberen? 

Subject-NP Ik 

Zal ook wat zachtvoer meenemen kunnen we hem 

verwennen als we zin hebben :p 

Subject-NP Ik 

Kan m alsnog wel meenemen anders... 

[REMOVED] en ik wilden eigenlijk overstappen op 

poeder maar voor zwart is dat er niet zie ik 

Subject-NP Ik 

Ja werkt bij mij ook vrij averechts Subject-NP Dat 

Zat bij de Haagse hogeschool... Eet wel thuis maar 

zit nu pas in de trein 

Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Dacht al zoiets ;) Subject-NP Ik 

Heb geen ervaring met blaasontstekingen dus kan je 

helaas geen tips geven 

Subject-NP Ik 

Ben onderweg naar de [REMOVED], zit nu in de 

trein! 

Subject-NP Ik 

Ben net goed bezig dus blijf hier :p Subject-NP Ik 

Klinkt goed Subject-NP Dat 

Haha nice ben benieuwd Subject-NP Ik 

Heb nog getwijfeld om m'n boek mee te nemen 

hierheen. Echt spijt dat ik het niet gedaan heb. 

Subject-NP Ik 

Heb bij nader inzien pizza besteld bij 

[REMOVED]. Kom daarna wel huiswaarts :p 

Subject-NP Ik 

Heb mijn huur de [REMOVED] overgemaakt, 

misschien was het vakantie bij de bank... 

Subject-NP Ik 

Weet niet ik hoopte dat je van [REMOVED] 

gehoord had of dat wel of niet makkelijk kan :p 

Subject-NP Ik 

Ziet er niet verkeerd uit! Subject-NP Dat 
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Ben zelf trouwens vanavond pas weer laat terug 

trouwens... 

Subject-NP Ik 

Heb nou die rode al :p Subject-NP Ik 

Oeh ja is goed Subject-NP Dat 

Je bent net op tijd, ben al in de winkel... Subject-NP Ik 

Moet ik even een grotere broccoli fixen AdvP Dan 

Heb ook de neiging om dropjes en chocola te 

vragen maar doe maar niet :p 

Subject-NP Ik 

Jahoor dat kan ik ^^Heb voor mezelf paddestoelen 

gekocht voor risotto dus dat ga ik eten 

Subject-NP Ik 

Ben niet thuis Subject-NP Ik 

Heb ze zaterdag gekocht, er zondag van gegeten en 

ze zijn nog wel een paar dagen goed maar ik eet 

zelf vrijdag pas weer thuis. 

Subject-NP Ik 

Heb van mensen gehoord dat ze geen matje hebben 

maar van niemand dat ze geen slaapzak hebben 

Subject-NP Ik 

Heb ze net opgehangen :) nogmaals dank! Subject-NP Ik 

En heb zelf in m'n slaapkamer nog een werkende Subject-NP Ik 

Kan er ook mee wachten als je wel een ander laken 

hebt want dit is dan nu het enige ding dat in de was 

moet 

Subject-NP Ik 

Bedenk ik me nu Object-NP Dat 

Ja is goed Subject-NP Ik 

Ben ook stiekem wel voorstander van iets anders Subject-NP Ik 

Ben om [REMOVED] klaar met college fiets dan 

huiswaarts komt dat toevallig uit? [REMOVED]:) 

Subject-NP Ik 

Nee heb voor mezelf ook verder niks nodig 

eigenlijk :p 

Subject-NP Ik 

Is wel meer dan [REMOVED] maanden maar toch Subject-NP Dat 

Heb zelf nog een vegaburger die op moet die eet ik 

dan ernaast 

Subject-NP Ik 

Eet er nog iemand met me mee vanavond? Ga zo 

boodschappen doen 

Subject-NP Ik 

Haha ja stond te douchen Subject-NP Ik 

Had voor mezelf al eten gehaald maar nu komt de 

andere [REMOVED] mee-eten. 

Subject-NP Ik 
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Eet morgen en overmorgen niet thuis Subject-NP Ik 

Kreeg wel wijn in de trein van een hele vriendelijke 

[REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Zit bij pedicure nu kan even niet antwoorden Subject-NP Ik 

Moet je alleen wel een taxi zien te vinden AdvP Dan 

Zit in [REMOVED], vanavond weer terug Subject-NP Ik 

Zijn rond de €[REMOVED] al snel. Subject-NP Die 

Heb een of ander klachtenformulier ingevuld dus 

krijg het hopelijk terug 

Subject-NP Ik 

Ben van de [REMOVED] via de servicedesk naar 

de printshop gestuurd en kreeg daar een papiertje in 

m'n handen geduwd met een link naar het 

formulier... 

Subject-NP Ik 

Ik niet. Ben er donderdag pas weer Subject-NP Ik 

Ben nog even rondvragen of anderen in zijn voor 

samen eten 

Subject-NP Ik 

Heb zelf ook nog. Maar zal m'n best doen :p Subject-NP Ik 

Ziet er goed uit ^^ Subject-NP Dat 

Heb even vlooienspul gehaald Subject-NP Ik 

Zal extra voer voor de ezel meenemen JJ ;) Subject-NP Ik 

Ben er toch rond half [REMOVED] al en heb dan 

nog niet echt gegeten 

Subject-NP Ik 

Maakt niet uit hoor ik heb nog wel eten.  Subject-NP Dat 

Wilde kijken of ik met bonen uit blik + koriander  

zelf burgertjes/balletjes kan maken 

Subject-NP Ik 

(Is geloof ik net veroorzaakt bij snoeien van de 

hortensia's :( ) 

Subject-NP Het 

Heb iets gevonden! Heeft wel een roze glans.. Subject-NP Ik 

Ben dinsdagavond bij m'n ouders... En dan 

donderdagavond pas weer terug 

Subject-NP Ik 

Heb een hele leuke dag gehad! [REMOVED] terug 

in [REMOVED].... 

Subject-NP Ik 

 

Gesprek 6: vrouw, 22 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Klinkt goed! Subject-NP Dat 
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Maar is prima Subject-NP Dat 

Moet alleen nog bedenken wanneer ik dan 

boodschappen ga doen...  

Subject-NP Ik 

Is goed :) Subject-NP Dat 

 

Gesprek 7: vrouw, 22 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Had hem trouwens naar [REMOVED] per ongeluk 

naar @hotmail.com gedaan ipv .nl dus mocht je 

nog willen antwoorden per mail op ons allebei dan 

moet je haar even er weer bijvoegen. Heb haar nu 

apart opnieuw de mail gestuurd 

Subject-NP Ik/ik 

Heb ik ook nog even tijd om het draaiboek bij te 

werken :) 

AdvP Dan 

Is goed! Subject-NP Dat 

Is voor mij wel chill en dan hoeven we niet naar het 

hok 

Subject-NP Dat 

Moet genoeg vitamine B binnenkrijgen 

[REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Vind ik dringend genoeg Object-NP Dat 

Haha oké klinkt goed :) Subject-NP Dat 

Komt eraan Subject-NP Dat 

Weet wel dat het daarmee een onlogische volgorde 

is maar toch... 

Subject-NP Ik 

 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Als ik er echt niet uitkom, kom ik graag je boekje 

even jatten :) 

AdvP Dan 

Weet ik niet, ik was er niet maandag [REMOVED] 

les.. 

Object-NP Dat 

Neem ik aan Object-NP Dat 

Hmm oeps.. Was helemaal vergeten je nog iets te 

laten horen.. [REMOVED] en ik waren alleen over 

toen je smste, en nu gaan we slapen 

Subject-NP Ik 
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Wil niet dat mn ouders zich ermee gaan bemoeien, 

die begrijpen er nooit wat van :p 

Subject-NP Ik 

Ben niet gaan zwemmen trouwens, was veel te 

moe.. Maar toen was het te laat om je nog te bellen 

Subject-NP Ik 

[REMOVED], heb net je mail gelezen... Wat stom 

allemaal zeg :( heeele dikke knuffel! 

Subject-NP Ik 

Moest ik vragen Object-NP Dat 

maar ging wel goed.. Subject-NP Het 

Lig nog in bed... Subject-NP Ik 

Mooi! :) ben benieuwd naar het resultaat :) Subject-NP Ik 

Weet t niet uit m’n hoofd Subject-NP Ik 

Heb m'n afspraak moeten verzetten naar 

[REMOVED]..  

Subject-NP Ik 

Oké, is niet erg! Subject-NP Dat 

Heb [REMOVED] trouwens gebeld, en hij zei dat 

z'n mail klaarstond maar dat ie internetproblemen 

had 

Subject-NP Ik 

Is te koop bij de DA (bij de plus).. Subject-NP Het 

Kost wel rond de [REMOVED] euro.. Ongeveer Subject-NP Het 

Had gehoopt dat hij het zou houden, maar nee Subject-NP Ik 

Mag van mij nog steeds hoor, maar goed Subject-NP Het 

Geloof ik Object-NP Dat 

Heb ze gevonden.. Subject-NP Ik 

Denk ik.. Object-NP Dat 

Heb net ontbeten Subject-NP Ik 

Ben [REMOVED] anderhalf uur lang kwijt 

geweest... 

Subject-NP Ik 

als je bij toeval toch wakker geweest was, hadden 

we een kaartje kunnen stelen 

AdvP Dan 

Is goed Subject-NP Dat 

Kan ook wel, maar de badkamer heeft nog geen 

deur 

Subject-NP Dat 

Ben dat vandaag nog steeds een beetje :( Subject-NP Ik 

Weet ik nog niet... En als ik ga, dan niet echt lang 

denk ik 

Object-NP Dat 

Heb hem even gesmst Subject-NP Ik 
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Nee, ben soep aan het eten [REMOVED]:) Subject-NP Ik 

Is goed.. Subject-NP Dat 

Nee hoor, gaat wel goed Subject-NP Het 

Nee -.- had alleen een leuke bikini met 

hipsterbroekje gevonden maar het topje zat raar :( 

Subject-NP Ik 

Maar goed, heb [REMOVED] gesmst en ik bel 

[REMOVED] even 

Subject-NP Ik 

Hmm ziet ernaar uit dat het niet doorgaat dan..  Subject-NP Het 

Ja klopt..  Subject-NP Dat 

Hoewel, als hij me blij verrast en oprecht 

enthousiast wordt, zou hij wel mee mogen. Maar 

die kans is [REMOVED]. 

AdvP Dan 

Is met geland op [REMOVED] Subject-NP Hij 

Ben er zelf ook even vandoor.. Ontbijten en katten 

voeren 

Subject-NP Ik 

Ach, ben ondertussen aan het lezen.. Is wel te doen Subject-NP Ik 

ligt eraan hoeveel er in totaal zijn en hoeveel 

begeleiding ze nodig hebben 

Subject-NP Het 

Nee denk het niet Subject-NP Ik 

Heb maar [REMOVED] nachten in m'n eigen bed Subject-NP Ik 

Had ik van hemzelf al gehoord :p Object-NP Dat 

Probeer het straks nog wel een keer Subject-NP Ik 

Geeft niet, het zijn er te veel, ik weet het ;) Subject-NP Dat 

Haha is oké Subject-NP Dat 

Kun je even uitstappen en mij zoeken ^^ AdvP Dan 

Zie je zo even? :) Subject-NP Ik 

Haha geeft niet Subject-NP Dat 

Maakt me niet zoveel uit eigenlijk Subject-NP Dat 

Prima, maak ik morgen over Object-NP Dat 

Heb t al overgemaakt Subject-NP Ik 

Ben bij Bas, we gaan nu poolen Subject-NP Ik 

Ja zou goed kunnen Subject-NP Dat 

Als je mee wilt doen met [REMOVED] moet je 

even een kaartspel meenemen :p 

AdvP Dan 

Klinkt goed! Subject-NP Dat 

Oké, lijkt me een prima geheel :) Subject-NP Het 
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Hmm... Vind ik ergens wel zonde van het geld Object-NP Dat 

Weet ik nog niet Object-NP Dat 

Ben net klaar :) Subject-NP Ik 

Heb eigenlijk niemand gevraagd verder, ben bezig 

met tentamens...  

Subject-NP Ik 

Nee lijkt mij ook geen probleem Subject-NP Dat 

Ja was ik ook van plan Object-NP Dat 

Was ik al bang voor :( PP Daar 

Heb college van [REMOVED] tot [REMOVED] Subject-NP Ik 

Moet zelf op donderdag iets inleveren waarvan ik 

dacht dat het op woensdag moest... 

Subject-NP Ik 

Oké klinkt studentikoos. En wel leuk :) Subject-NP Het 

Haha oké sounds fun Subject-NP Dat 

Heb hem geloof ik al gezien Subject-NP Ik 

Ja lijkt me leuk :) Subject-NP Het 

Haha oké klinkt goed.. Subject-NP Dat 

Haha geeft niet. Subject-NP Dat 

Weet niet meer precies waarom eigenlijk Subject-NP Ik 

Oké ben er over iets van [REMOVED] minuten Subject-NP Ik 

Was eigenlijk logeerdekbedovertrek in 

[REMOVED]... 

Subject-NP Het 

Doe ik :) Object-NP Dat 

Ben er over [REMOVED] min Subject-NP Ik 

Weet verder niet bij welke buren maar ik kreeg er 

een emailmelding van 

Subject-NP Ik 

Oeh klinkt goed!  Subject-NP Dat 

Ja kan denk ik wel... Subject-NP Dat 

Geeft niet, klinkt wel logisch Subject-NP Dat 

Ja is goed :) Subject-NP Dat 

Hmm had me eigenlijk voorbereid op een avondje 

surprise knutselen 

Subject-NP Ik 

Ben nu op weg naar [REMOVED] Subject-NP Ik 

Jaa heb m'n trein gemist maar sta wel op het station 

inmiddels :p 

Subject-NP Ik 

Doe ik! Object-NP Dat 
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Voel me wel een beetje opkomend ziek :( keelpijn 

en hoofdpijn 

Subject-NP Ik 

Ben er bijna Subject-NP Ik 

Ben trouwens nu al klaar met werken... Subject-NP Ik 

Ligt eraan hoe laat jij richting [REMOVED] 

[REMOVED] kan? 

Subject-NP Het 

Kan evt wel een OV-fiets halen, als we de kosten 

dan delen is het €[REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Heb ook wel een paar jurkjes hangen maar m'n 

meer fancy dingen zijn in [REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Ja stond er bij mij ook Object-NP Dat 

Weet niet ik brand wel wat olie in m'n kamer om de 

algemene geur te verbeteren 

Subject-NP Ik 

Voel me wel een beetje alleenig want m'n 

huisgenoot en ik zijn steeds precies op 

verschillende momenten thuis of in bed 

Subject-NP Ik 

Zit in de [REMOVED] nu dus geen [REMOVED] 

helaas 

Subject-NP Ik 

Zit helaas heel hard aan m'n nota... Subject-NP Ik 

Heb geantwoord Subject-NP Ik 

Nee ben nu thuis Subject-NP Ik 

Moet nog boodschappen doen ook Subject-NP Ik 

Weet alleen niet meer precies wat het was, maar 

wat vind je van €[REMOVED] in totaal? 

Subject-NP Ik 

Had nog tegen [REMOVED] gezegd dat jullie wel 

naar [REMOVED] mochten komen maar ik snap 

dat dat niet chill is 

Subject-NP Ik 

Ja was heel erg leuk Subject-NP Het 

Ja zie maar... Weet niet eens zeker of we daar wel 

internet hebben 

Subject-NP Ik 

Haha geeft niet, maar die passen wel gewoon op 

elkaar? 

Subject-NP Het 

Vind het zielig voor haar maar ja Subject-NP Ik 

Zou chill zijn als de berentaart rond [REMOVED] 

de oven in kan 

Subject-NP Het 

Heb een foto van het recept Subject-NP Ik 
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Wilde ook nog een Weegschaal kopen maar heb 

daar niet echt meer tijd voor 

Subject-NP Ik 

Is prima, heb je een rugzak die je kunt meenemen 

want die heb ik niet 

Subject-NP Dat 

Ben nu al bezig :p Subject-NP Ik 

Hoeven we verder niks mee denk ik PP Daar 

Geeft ons wel een reden om zonder [REMOVED] 

na te praten zonder dat ze meteen denkt dat het over 

haar gaat 

Subject-NP Het 

Moet dan nog even iets regelen rond vakantie 

boeken en daarna koken :) 

Subject-NP Ik 

Dank namens [REMOVED], hij heeft meteen het 

abonnement genomen! 

Subject-NP Ik 

Hoor net van [REMOVED] dat er meer mensen 

geïnteresseerd zijn in die kamer bij haar 

Subject-NP Ik 

Hmm weet niet... Subject-NP Ik 

Haha is goed. Subject-NP Dat 

Haha nee weet ik Object-NP Dat 

Ben er ooit geweest toen we de ena laatste 

nachttrein gemist hadden 

Subject-NP Ik 

Hoor van een studiegenoot dat er voor Rock 'n 

rolldansen inmiddels een wachtlijst is 

Subject-NP Ik 

Geeft wel aan dat het na de zomer ook wel weer 

aangeboden zal worden 

Subject-NP Dat 

Heb van [REMOVED] nog steeds geen antwoord 

over vrijdag -- 

Subject-NP Ik 

En moet vergaderen tot [REMOVED] dus wat dat 

betreft zou het heel chill zijn als jij al met koken 

kan beginnen [REMOVED]:) 

Subject-NP Ik 

Hmm... Zou kunnen maar denk het eigenlijk niet Subject-NP Het 

Ben al klaar kom jouw kant op :) Subject-NP Ik 

Zit nu in de [REMOVED] Subject-NP Ik 

Wilde wel om [REMOVED] weer thuis zijn Subject-NP Ik 

Haha is goed Subject-NP Dat 

En ben zelf pas om [REMOVED] klaar in het 

[REMOVED] 

Subject-NP Ik 



 80 

Ben klaar met vergaderen dus ben zelf over 

[REMOVED] min thuis 

Subject-NP Ik 

Had geen verbinding dus hij wou m niet sturen 

maar zie je voor het [REMOVED]? :) 

Subject-NP Ik 

Nee moet presentatie voorbereiden Subject-NP Ik 

En heb geen [REMOVED] op m’n telefoon Subject-NP Ik 

Heb alleen geen themakleding. Subject-NP Ik 

Wil die blouse wel lenen :) misschien kan ik er een 

knoop in leggen 

Subject-NP Ik 

Heb geen korte broeken behalve die groene die ik 

net gekocht heb :p 

Subject-NP Ik 

Heb ik goed geregeld Object-NP Dat 

Is goedkoper dan aan de deur geloof ik Subject-NP Dat 

Heb nog [REMOVED] beker perzikyoghurt dus 

misschien een beker met een andere smaak erbij 

kopen? 

Subject-NP Ik 

Tja. Komt volgens mij niet uit Nederlandse 

voorraad 

Subject-NP Het 

Haha had niet anders verwacht :) Subject-NP Ik 

Ja lijkt me goed Subject-NP Dat 

Vroeg me af of je in [REMOVED] bent en 

eetplannen heb.  

Subject-NP Ik 

Geloof van niet.  Subject-NP Ik 

Kan het nog wel vragen Subject-NP Ik 

Lig nu in [REMOVED] bed terwijl hij bier drinken 

is met vrienden... 

Subject-NP Ik 

Maar heb wel een goed boek ^^ Subject-NP Ik 

Ja denk t wel Subject-NP Ik 

Wilde iets leuks doen Subject-NP Ik 

Heeft ie al gezien -.- meh Object-NP Die 

Haha ja kan.  Subject-NP Dat 

Ben nu ook bij de bieb Subject-NP Ik 

Oké geeft niet Subject-NP Dat 

Ben net naar de markt hier geweest... Subject-NP Ik 
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Was helemaal vergeten van [REMOVED].... Ik ga 

met [REMOVED] schoenen kopen in 

[REMOVED] [REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Maar heb dus komende week vrij als ik straks m'n 

scriptie inlever :) 

Subject-NP Ik 

Klinkt goed. Subject-NP Dat 

Heb zelf nog staan dus doe maar [REMOVED] Subject-NP Ik 

Weet niet of dat bij bleekselderij past Subject-NP Ik 

Ben bij de witte brug tussen [REMOVED] en 

vrieskou 

Subject-NP Ik 

Zit in een sprinter -.- Subject-NP Ik 

Heb al gezegd dat ik tot het eindpunt moet Subject-NP Ik 

Ben met [REMOVED] shoppen in [REMOVED] 

[REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Klinkt wel heel fancy Subject-NP Het 

Heb überhaupt niet zo veel fancy’s meer Subject-NP Ik 

Oh ja valt mee :) Subject-NP Dat 

Weet niet exact maar als je er [REMOVED] bent 

zijn wij er denk ik sowieso 

Subject-NP Ik 

Had ik kunnen doen maar dat voelt dan meer als 

een pizza daar had ik geen zin in 

Object-NP Dat 

Hoor net van [REMOVED] dat die docu 

[REMOVED] minuten duurt 

Subject-NP Ik 

Zit ook nog op die groepsapp te wachten... Subject-NP Ik 

Denk dat de jumpsuit te groot is voor mij of niet...? Subject-NP Ik 

Oké doen we :D Object-NP Dat 

Oeh ziet er wel goed uit. Subject-NP Dat 

Bedoelde ik Object-NP Dat 

Klinkt goed Subject-NP Dat 

Hmm... Lijkt me niet de bedoeling nee Subject-NP Dat 

Klinkt goed :) Subject-NP Dat 

Hmm klinkt wel aantrekkelijk Subject-NP Dat 

denk dat hij morgen wel naar z'n vrienden wil Subject-NP Ik 

Prima dan :)Heb alleen geloof ik geen schone 

kleren meer hier dus misschien stink ik. Maar ik zal 

douchen. 

Subject-NP Ik 
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Doe ik Object-NP Dat 

Moet lukken Subject-NP Dat 

Heb nog wat mailtjes te sturen Subject-NP Ik 

Ja heb gewoon met m'n domme hoofd de wekker 

uitgeswiped en verder geslapen 

Subject-NP Ik 

Heb hem nog nooit zo gezien. Subject-NP Ik 

Lijkt goed, die wond ziet er niet gezellig uit maar 

hij gedraagt zich weer normaal 

Subject-NP Het 

Heb hem niet aangesproken maar hij stond 

[REMOVED] meter van me ad 

Subject-NP Ik 

Dacht dat hij mij niet zag maar blijkt dat hij ook 

dacht mij te zien maar dat hij dacht "dit is niks voor 

haar"...  

Subject-NP Ik 

Ah ja klinkt goed Subject-NP Dat 

Is goed, heb jij een telefoonnummer? Subject-NP Dat 

Zou goed kunnen ja Subject-NP Dat 

Ben er dan sowieso eerder dan jij maar ik zoek wel 

wen leuk bankje of zo 

Subject-NP Ik 

Zou heel goed kunnen Subject-NP Dat 

Wil in elk geval niet al te duur uit zijn :p Subject-NP Ik 

Klinkt naar Subject-NP Dat 

Ben bij [REMOVED] en hoop dat ie het houdt tot 

[REMOVED]... 

Subject-NP Ik 

Komt dat even goed uit. AdvP Da  

Ja denk het? Subject-NP Ik 

Ben wel begonnen bij aflevering [REMOVED] en 

af en toe delen geskipt 

Subject-NP Ik 

Haha wilde ik net zeggen Object-NP Dat 

Heb er nog [REMOVED] Subject-NP Ik 

Zou kunnen ja Subject-NP Dat 

Was trouwens een toneelschrijver Subject-NP Het 

Loop nu richting metro Subject-NP Ik 

Ja... Heb ze expliciet gevraagd in de buurt te blijven Subject-NP Ik 

Ja schijnt voor de "insiders" een diepere betekenis 

te hebben wat volgens mij vooral verwijst naar dat 

ze in eerste instantie niet echt erkend werden door 

Subject-NP Het 
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de wiccagemeenschap en dat ze toen "under cover" 

gingen 

Ja klopt Subject-NP Dat 

Ligt eraan hoe je het bekijkt... Maakt het lastiger 

om te besluiten het diertje toch te laten inslapen. 

Subject-NP Het 

Heb al zuurkool met worst gegeten deze week dus... 

:p 

Subject-NP Ik 

Maakt me niet uit Subject-NP Dat 

Is eigenlijk ook beter voor me :p Subject-NP Dat 

Ben met [REMOVED] de stad in geweest naar de 

"original market" (handgemaakte sieraden, vintage 

dingen, nutteloze schalen van keramiek enz)...  

Subject-NP Ik 

En heb nog een boek voor haar, wilde 

[REMOVED] niet meer maar is wel nog behoorlijk 

nieuw 

Subject-NP Ik 

Nope, heb ik ook :) Object-NP Die 

Heb nog niks in huis aan eten Subject-NP Ik 

Ja lijkt me goed Subject-NP Dat 

Nee lijkt me goed Subject-NP Dat 

Neem aan dat je ze al hebt? Doet er niet zo toe 

hoeveel :) 

Subject-NP Ik 

Ging wel oké Subject-NP Het 

Hihi zou zomaar kunnen Subject-NP Dat 

Blijkbaar. Is nu gelukkig al minder Subject-NP Het 

Maar heb wellicht niet overal gekeken Subject-NP Ik 

Heb alleen dus [REMOVED] burger die we dan 

moeten delen of je moet bijkopen 

Subject-NP Ik 

Maar vind het niet erg om nog een keer te eten Subject-NP Ik 

Nee heb ik niet Object-NP Dat 

Klinkt goed Subject-NP Dat 

Nee hoor kan prima Subject-NP Dat 

Kan alleen wel door lange oventijd lang duren Subject-NP Dat 

Dacht ik Object-NP Dat 

Ben nog in het [REMOVED] dus als ik ongeveer 

[REMOVED][REMOVED][REMOVED][REMOV

Subject-NP Ik 
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ED]00 sport of iets langer.... Ja doe maar 

12[REMOVED]30 

Wil hem wel meenemen hoor maar zijn zo veel 

grote dozen. 

Subject-NP Ik 

Zie je zo Subject-NP Ik 

Heb trouwens iets van [REMOVED] gram spruiten 

maar leek me prima want recept is voor 

[REMOVED] mensen en dat zijn dan meestal 

[REMOVED] mensen 

Subject-NP Ik 

Moet nog boodschappen doen trouwens. Subject-NP Ik 

Damn wilde alleen de duim doen Subject-NP Ik 

Haha klinkt goed Subject-NP Dat 

Heb nog niet bedacht wat we gaan eten Subject-NP Ik 

Heb wel het goede nummer... Subject-NP Ik 

Nee heb [REMOVED] afgezegd Subject-NP Ik 

Heb er denk ik nog wel [REMOVED] hoor maar 

kan nooit kwaad 

Subject-NP Ik 

Heb geen colleges meer deze week Subject-NP Ik 

Zou ook niet weten waar ik vleugeltjes vandaan zou 

moeten halen 

Subject-NP Ik 

Klinkt als een Taizébroeder Subject-NP Het 

Begin [REMOVED] :p Subject-NP Ik 

Lijkt alleen wel ook op jouw nieuwe bril of niet? :p Subject-NP Het 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Heb nog niet eens echt opties :p Subject-NP Ik 

Heb besloten dat ik sowieso voor zwarte broek ga... 

Minder koud. 

Subject-NP Ik 

Haha heb de pomodoro niet aanstaan foei voor mij Subject-NP Ik 

Zit in de [REMOVED] zonder oortjes dus kan geen 

wekker laten afgaan 

Subject-NP Ik 

Ziet er goed uit! Subject-NP Het 

Heb ik geleerd van de hbo'ers Object-NP Dat 

Ben vergeten te reserveren voor morgenavond dus 

help me eraan herinneren dat ik het morgenmiddag 

doe.  

Subject-NP Ik 

Nee zou dan beide deeltijd doen Subject-NP Ik 
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Ja heb al [REMOVED] kwartier met [REMOVED] 

gebeld net :p 

Subject-NP Ik 

Ben nu met de laatste bezig Subject-NP Ik 

Ben nog op m'n werkplek maar jahoor Subject-NP Ik 

Zit met m'n rug naar je toe dus laat me niet 

schrikken :p 

Subject-NP Ik 

Ben al ingelogd Subject-NP Ik 

Klinkt goed. Mag daar vegagehakt in? Subject-NP Dat 

Heb de mail inmiddels gestuurd was met duizend 

dingen tegelijk bezig dus vergat op antwoord te 

wachten 👍 

Subject-NP Ik 

Zou moeten lukken... Hoop ik. Als niemand spullen 

vergeet 

Subject-NP Dat 

Heb ik inmiddels gedaan Object-NP Dat 

Ja zou chill zijn Subject-NP Dat 

Lijkt me goed en ja graag. Maar zou ik dat daar 

kunnen eten...? 

Subject-NP Dat 

Klinkt goed Subject-NP Dat 

Ben m'n facebookvriendenlijst even doorgegaan Subject-NP Ik 

Ben al bij de kassa Subject-NP Ik 

Was me niet opgevallen Subject-NP Dat 

Ben helaas iets minder geweldig in braaf studeren... Subject-NP Ik 

Heb een reclameboekje van De Appel 

binnengekregen. 

Subject-NP Ik 

Zal popcorntime proberen ja! Subject-NP Ik 

Ja snap ik :) top Object-NP Dat 

Nee moet echt aan de studie anders heb ik weer 

veel te weinig gedaan deze week 

Subject-NP Ik 

Gaat wel beter al hoor, maar vooral traplopen is 

naar 

Subject-NP Het 

Maar ben er dus in ^^ Subject-NP Ik 

Ben nog naar de automaat gelopen om het te 

controleren maar daar stond hetzelfde als wat je 

gestuurd had :p 

Subject-NP Ik 



 86 

Is goed :) ik moet wel om [REMOVED] naar de 

pedicure voor die lelijke teen 😁 

Subject-NP Dat 

Heb om [REMOVED] afgesproken met 

[REMOVED] in de hal 

Subject-NP Ik 

Heb [REMOVED] of [REMOVED] tomaten en een 

paprika. Blikken kikkererwten en bonen. 

Tomatensoep van gisteren. Evt tuinboontjes in de 

vriezer... 

Subject-NP Ik 

Zie nu pas dat ik nog niet gereageerd had Subject-NP Ik 

Vond er [REMOVED] in de minibieb bij 

[REMOVED] maar heb m zelf al :p 

Subject-NP Ik 

Haha is al een tijdje terug :p Subject-NP Het 

Heb m exclusief gedaan nu. Subject-NP Ik 

Vet grappig had t even proef naar mezelf gemaild, 

blijkt van [REMOVED] af alles nog in m'n telefoon 

te staan 

Subject-NP Ik 

 

Gesprek 9: vrouw, 22 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Haha ja zou leuk zijn als ik dinsdag al vakantie heb Subject-NP Het 

Heb alleen geen centimeter daar dus je krijgt het in 

geïmproviseerde maten 

Subject-NP Ik 

Weet ik niet want niemand laat het weten :p Object-NP Dat 

Ben nog bij [REMOVED] dus ik kan de helm zelf 

meenemen :) zal ik naar jou komen dan? Hoe laat? 

Subject-NP Ik 

Vind het echt leuk dat je mee wilt :D Subject-NP Ik 

Denk niet dat ik dan energie heb om meteen 

richting [REMOVED] te komen 

Subject-NP Ik 

Hele dag is wat veel, heb hier nog een hoop op te 

ruimen enz, maar vindt het wel leuk om ook een 

activiteit of zo mee te doen 

Subject-NP Ik 

Ben alleen alweer vergeten hoe ik er kom... Subject-NP Ik 

Heb alleen vannacht nauwelijks slaap gehad dus ik 

kom dan rond lunchtijd denk ik 

Subject-NP Ik 

Haha oké begrijp ik heel goed. Object-NP Dat 

Ja kan ook :) Subject-NP Dat 
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Kan ik niet :p AdvP Dan 

Wilde hem in eerste instantie thuis laten :p Subject-NP Ik 

Dus heb nog geen kaartjes gekocht. Subject-NP Ik 

Haha had ik kunnen doen ja Object-NP Dat 

Heb nog nooit sushi gegeten, ook niet bega Subject-NP Ik 

Ja wil t wel eens proberen Subject-NP Ik 

Oké lijkt me helemaal top :) Subject-NP Dat  

Heb alleen nergens internet... Subject-NP Ik 

ook als je níét in je eentje wilt wonen, wil dat nog 

niet zeggen dat hij degene is met wie je moet 

wonen 

AdvP Dan 

Ligt eraan... In [REMOVED] [REMOVED] doen, 

tussen [REMOVED] en [REMOVED] in? 

Subject-NP Dat 

Oh ja. Ben nu niet thuis, zal m morgen even zoeken 

en een foto maken ervan 

Subject-NP Ik 

Ja lijkt me prima Subject-NP Dat 

Vind ik goed, maar ik ben zondag jarig dus ik zou 

sowieso naar m'n ouders gaan na eten met jou. 

Object-NP Dat 

Ja heeft ze gezegd ;) Object-NP Dat 

Denk dat ik een ijzertekort heb of zo want het sleept 

eigenlijk al wel langer dan deze twee dagen... 

Subject-NP Ik 

voel me hoe dan ook moe maar ik kijk t nog even 

aan. 

Subject-NP Ik 

Heb nog niet besloten Subject-NP Ik 

Ben wel heel nieuwsgierig naar je muur nu Subject-NP Ik 

Haha oké is goed :) Subject-NP Dat 

 

Gesprek 10: vrouw, 16 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Jaa is wel fijn haha Subject-NP Dat 

Is goe Subject-NP Dat 

Lijkt me zooooo schattig Subject-NP Dat 

Is goee Subject-NP Dat 

Klopt Subject-NP Dat 

Ja klopt want anders moest [REMOVED] natuurlijk 

alleen nieuwjaar vieren 

Subject-NP Dat 
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Weet niet, welke film? Subject-NP Ik 

Ken ik nie hahah Object-NP Die 

Okee is goed haha Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Nou heb speciaal gekeken Subject-NP Ik 

Komt Door shanns reactie Subject-NP Dat 

 

Gesprek 11: vrouw, 16 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Had van die [REMOVED] dingen [REMOVED] 

geleerd behalve die😂 

Subject-NP Ik 

Hahaha denk t wel Subject-NP Ik 

Maar was opzich wel makelij Subject-NP Het 

Ja wou ik ook😂 maarja Object-NP Dat 

En als ze [REMOVED] vragen niet wist kan dat 

best 

AdvP Dan 

Want waren niet zoveel vragen Subject-NP Het 

Maarja kan niet in elk vak goed zijn eh hahaha Subject-NP Je 

Oww valt nog mee Subject-NP Dat 

Maar ben allang blij dat t geen onvoldoende is Subject-NP Ik 

Ja nou jaa kan beter maar voor dit belachelijke pw 

ben ik er blij mee 

Subject-NP Het 

Heb [REMOVED] goed en [REMOVED] fout bij 

Frans... 

Subject-NP Ik 

Moet je gwn googlen Object-NP Dat 

Maarja denk niet dat ze dat doet Subject-NP Ik 

Sta nu [REMOVED] Subject-NP Ik 

Ja maarja telt gwn zwaar mee Subject-NP Het 

Had ze nog zitten zeggen Object-NP Dat 

Klopt Subject-NP Dat 

Ja dacht ik ook Object-NP Dat 

Is best drukke tijd Subject-NP Het 

Komt goed (: Subject-NP Het  

 

Gesprek 12: vrouw, 16 
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Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Is miss makkelijker hahah Subject-NP Dat 

Maakt niet uit haha Subject-NP Dat 

Hahha klopt Subject-NP Dat 

Haha zal t doorgeven Subject-NP Ik 

Hahaha ja denk het wel Subject-NP Ik 

 

Gesprek 13: vrouw, 21 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Hahaha ja denk het wel Subject-NP Ik 

Gooit overigens wel een beetje roet in het eten wb 

makkelijk kunnen afspreken :( 

Subject-NP Het 

Haha ben tot [REMOVED] werken dus geen 

probleem 

Subject-NP Ik 

Nou ja, zal volgend jaar ook zijn? Subject-NP Het 

Kan nu vast voorbereiden 😜 Subject-NP Ik 

Allemachtig... Spreek net een vriend van 

[REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Haha was vrij sarcastisch neem ik aan, maar zie 

hem er ergens wel voor aan xD 

Subject-NP Het 

Ben dan toevallig al in [REMOVED], maar dat 

helpt niet dus 😁 

Subject-NP Ik 

Ben er ook een beetje klaar mee, wij gaan iedere 

keer die kant op en zij blijven lekker handen 

Subject-NP Ik 

Haha plaag je maar, denk dat het na al die tijd ook 

niet echt anders kan 

Subject-NP Ik 

Wel stoer! Klinkt spannend Subject-NP Het 

Haha ja lijkt me op zich een goed idee, beter 

overdressed dan underdressed... 

Subject-NP Dat 

Blegh zie iedere keer dat appje van [REMOVED] Subject-NP Ik 

Kan best in een weekendje Subject-NP Het 

Dunno, vind het ergens niet de moeite om met ze 

over in discussie te gaan, maar oneerlijk is het 

wel... 

Subject-NP Ik 

Haha ben trots op je, netjes! Subject-NP Ik 
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Heb de laatste weken ook weinig uitgevoerd ’s 

avonds. 

Subject-NP Ik 

Komt ze toch lekker niet iets leuks doen AdvP Dan 

Blijft maar lekker thuis Subject-NP Ze 

Vinden de demente bejaarden vast ook fijn Object-NP Dat 

Is met haar altijd zo "ik heb het veel zwaarder dan 

jij" 

Subject-NP Dat 

Ben benieuwd of we iets geregeld krijgen 😁 Subject-NP Ik 

Kan altijd vragen of ze wil? Ws zegt ze toch nee... Subject-NP Je 

Hehe ja vrees er ook voor Subject-NP Ik 

Hehe ja heb helaas niet zo veel keus, moet 

vrijdagen tot [REMOVED] werken en 

[REMOVED] maart is verjaardag v mama en zus 

Subject-NP Ik 

Schattig! Erg leuk 😁 Sorry, was even in 

dromenland hehe 

Subject-NP Ik 

Schoot echt in de lach toen ik het zag Subject-NP Ik 

Hehe ben benieuwd! Subject-NP Ik 

Heb sowieso wel veel nieuws voor je trouwens Subject-NP Ik 

Eh, mag ook! Subject-NP Dat 

Vanavond maar? Ben het helemaal vergeten 😳 Subject-NP Ik 

Ja is het ook... Artikel is wel grappig maar ook 

beetje creepy 

Subject-NP Dat 

Haha zal hem een keer online doorsturen! Subject-NP Ik 

Heb 'm op [REMOVED] gestuurd 😁 Subject-NP Ik 

Ben jij thuis vanavond? Heb misschien een 

"noodgeval" nodig voor als het vanavond echt de 

mist in gaat xD 

Subject-NP Ik 

App je als ik in de trein zit 😁 Subject-NP Ik 

Ja was wel gezellig! Goed gegeten en gekletst Subject-NP Het 

Hahah is niet erg Subject-NP Dat 

Ja, is eigenlijk nog het ergste... Toch een keer 

vragen wat hij er van vond 

Subject-NP Dat 

Geloof het ergens gewoon nog steeds niet helemaal Subject-NP Ik 

Hahah is goed, werkze! Subject-NP Dat 

Ben later! [REMOVED]? Subject-NP Ik 
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Heb er bijna zin in om het er over te hebben xD Subject-NP Ik 

Doet nu alsof ie verbaasd is en niet weet waar het 

aan ligt 

Subject-NP Hij 

Denk niet dat hij dacht dat ik er commentaar op zou 

hebben 

Subject-NP Ik 

Heb de neiging om dat van die fleshlight te zeggen 

xD 

Subject-NP Ik 

Is goed! Subject-NP Dat 

Haha ja gemeen is dat he, ben je door de stress 

gewoon nog een dag later en raak je alleen nog 

maar ongeruster 

AdvP Dan 

Ahhh oke, ja kijk maar! Moet morgen om 

[REMOVED] beginnen dus sluit iig rond 

[REMOVED] af 

Subject-NP Ik 

Is prima, anders woensdag :) Subject-NP Dat  

 

Gesprek 14: vrouw, 19 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Doe ik morgen Object-NP Dat 

Ging heel makkelijk Subject-NP Het 

Jep doe ik zo Object-NP Dat 

Ben nu gewoon aan t beginnen met boek en 

aantekeningen 

Subject-NP Ik 

Was uitverkocht Subject-NP Het 

Moet me nog even omkleden wel Subject-NP Ik 

Nee klopt Subject-NP Dat  

Ben klaar Subject-NP Ik 

Heb je geluk dat je niet hoeft te werken vandaag AdvP Dan 

Zou t wel leuk vinden als ik nog even kan 

feliciteren 

Subject-NP Ik 

Maar ligt dus weer aan die slaapverwekkende 

docente 

Subject-NP Dat 

Ben met mijn essay bezig Subject-NP Ik 

Heb ik toch ook gezhd Object-NP Dat 

Nee heb pas om half [REMOVED] dominus Subject-NP Ik 

Ga nu gewoon anticiperen Subject-NP Ik 
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Ziet er echt heel sjiek uit! Subject-NP Dat 

Is toch veel geld wat ik ervoor heb betaald en zou t 

zonde vinden dat ik dan niet alles meekrijg 

Subject-NP Dat 

Heb ik volgende week Object-NP Dat 

Weetik niet Object-NP Dat 

Heb m nog niet geprobeerd Subject-NP Ik 

Ja werkt lekker door Subject-NP Het 

Nee heb geleerd Subject-NP Ik 

Hoop t Subject-NP Ik 

Ja ben net klaar Subject-NP Ik 

Ging best goed denk ik Subject-NP Het 

Nee klopt Subject-NP Dat 

Heb maar een trein eerder gepakt Subject-NP Ik 

En,ben ik droog AdvP Dan 

Ligt hier Subject-NP Die 

Zou ik eigenlijk [REMOVED] juli herkansing van 

hebben 

AdvP Dan 

Ja is nog niet zeker Subject-NP Dat 

Ga even op zoek op marktplasts Subject-NP Ik 

Heb al [REMOVED] euro bespaard tot nu toe Subject-NP Ik 

Uhm nee kan ook allemaal tegelijk Subject-NP Dat 

Is ook goed Object-NP Dat 

Weet ik niet maar heb niet zo'n zin in dat gedoe en 

dan ben ik niet de enige die moet betalen 

Object-NP Dat 

Dus lijkt me leuk Subject-NP Dat 

Dus denk eerlijk gezegd van wel Subject-NP Ik 

Was heel erg gezellig Subject-NP Het 

Zal ik doen Object-NP Dat 

Wilde hem nog wat vragen over dat ventieltje van 

de fiets 

Subject-NP Ik 

Ja kan ook Subject-NP Dat 

Nee ga ik nu doen Object-NP Dat 

Oke denk t niet Subject-NP Ik 

Ga ik even achteraan PP Daar 

Zal die nog niet zijn verwrrkt AdvP Dan 
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Moet nog een boek betalen dus heb t al verrekend 

dan 

Subject-NP Ik 

Ja vind ik een goede deal Object-NP Dat 

Kwam er pas achter toen ik m wilde bijschrijvrn Subject-NP Ik 

Was wel erg kort Subject-NP Het 

Ben rond [REMOVED] thuis Subject-NP Ik 

Nee is helemaal niet vroeg Subject-NP Dat 

Is al in t seizoen Subject-NP Dat 

Hebben we niet Object-NP Dat 

Ja ben onderleg Subject-NP Ik 

Weten we nog niet Object-NP Dat 

Ja komt omdat we niet weten wat ellen doet Subject-NP Dat 

Viel wel mee Subject-NP Dat 

Was dezelfde vrouw die altijd aquabom doet Subject-NP Het 

Wilde ik zelf meenemen al twee wrken maar ben ik 

weer   vergeten 

Object-NP Die 

Vind t echt leuk dat we ons jaarclub bordje 

afhebben 

Subject-NP Ik 

Nee doet de pandcommissie Object-NP Dat 

Zal ik doen Object-NP Dat 

Maar denk niet dat ik genoeg wachttijd heb Subject-NP Ik 

Maar was me even aan t orienteren en t zag er wel 

heel goed uit 

Subject-NP Ik 

Is overal in sshn Subject-NP Dat 

Was echt akelig hoe kalm die man was Subject-NP Het 

Zijn op tv de hele tijd Subject-NP Ze 

Was nog een stuk ervoor dat ze een hslfuur geleden 

lieten zien 

Subject-NP Er 

Was die man hele vrrhalen aan t voeren dat hij bij 

veiligheidsdiensten had gezeten en bladibka 

Subject-NP Dat 

Leer ik van al die politieseries Object-NP Dat 

Heb nog steeds niet alles maar [REMOVED] vak 

weet ik niet zeker wat ik moet bestellen 

Subject-NP Ik 

Vind t zonde als ik een heel kuipje moe tkopen Subject-NP Ik 

Nou heb niet echt zin meer om erover te praten Subject-NP Ik 
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Sta nog in cuijk terwijl ik eigenlijk al in,nijmegen 

had moeten zijn 

Subject-NP Ik 

Moeten de hele tijd wachten op een 

tegemoetkomende trwin 

Subject-NP We 

Ja ben nu in de bus naar de uni Subject-NP Ik 

Krijgen we open boek tentamen AdvP Dan 

Weet ik💁 Object-NP Dat 

Ja klopt Subject-NP Dat 

Krijgik niet apart Object-NP Die 

Nee heb mn dictaten nog niet eens Subject-NP Ik 

Was al de hele nacht misselijk Subject-NP Ik 

Ben slokjes water aan t drinken Subject-NP Ik 

Ben niet naar college gegaan want water en halve 

rijstwafel kwamen er weer uit 

Subject-NP Ik 

Heb bouillon op Subject-NP Ik 

Ja zou nu eig willen douchen maar ben bang dat ik 

flauwval 

Subject-NP Ik 

Jaa komt goed Subject-NP Dat 

Heb ik gisteren uit de vriezer hehaals Object-NP Dat 

Is toch ook bouillon Subject-NP Dat 

Nee eet ik t morgen wel AdvP Dan 

Eet nog wel een rijstwafel Subject-NP Ik 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Vind de waterglazen wel mooi Subject-NP Ik 

Voel me best oke Subject-NP Ik 

Heb net een rijstwafel en wat vanillevla 

weggewerkt en ben nog bezig met een kop thee 

maar zit al hartstikke vol 

Subject-NP Ik 

Ben met moeite die thee naar binnen aan t werken Subject-NP Ik 

Heb geen witbrood Subject-NP Ik 

Heb t wel de hele tijd koud maar dat komt denk ik 

meer doordat ik geen brandstof meer heb 

Subject-NP Ik 

Bel jezo wel Subject-NP Ik 

Denk dat ik eerst nog naar huis ga want mn trein 

gaat ongunstig om in een keer te gaan 

Subject-NP Ik 

Gaat wel Subject-NP Het 



 95 

Heb weer coma geslapen :p Subject-NP Ik 

Ben wel weer een beetje misselijk Subject-NP Ik 

Ja als t niet gaat ga ik gewoon naar huis AdvP Dan 

Ja weet ik Object-NP Dat 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Kom nu pas aan met de trein dus Subject-NP Ik 

Heb mn fiets moetne laten staan op heyendaal Subject-NP Ik 

Ben opnieuw begonnen Subject-NP Ik 

Had m aan allebei de kanten eraf gehaald en dat 

moest blijkbaar niet 🙈 

Subject-NP Ik 

Jaaa ben echt heel blij Subject-NP Ik 

Ligt eraan hoe druk t is Subject-NP Dat 

Is niet echt carnaval Subject-NP Het 

Ben er ook pas een keer geweest Subject-NP Ik 

Maar was wel lekker Subject-NP Dat 

Oh ken ik niet Object-NP Die 

Nee ben er pas een keer geweest Subject-NP Ik 

Zit ik toch bij de beste [REMOVED] AdvP Nu 

Staat er toch niet op Subject-NP Het 

Duurt niet zo lang rn dan ga ik erna slapen Subject-NP Het 

Doet wel mannelijk denkwerk 😜 Subject-NP Hij 

Ja weet wel waar t ongeveer is Subject-NP Ik 

Maar is helemaal aan de andere kant Subject-NP Het 

Willen mijn vriendinnen graag heen PP Daar 

Ja ben eral Subject-NP Ik 

Maar is niet helemaal mijn ding Subject-NP Het 

Breng m wel mee naar huis Subject-NP Ik 

Nee klopt Subject-NP Dat 

Ja heb ik zo college van PP Daar 

Is goed Subject-NP Dat 

Wil sowieso wel op zondag Subject-NP Ik 

Doe ik Object-NP Dat 

Begint net Subject-NP Het 

Speelt op rtl in zo'n serie de hoofdrol van een 

advocate 

Subject-NP Ze 
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Weet ik niet Object-NP Dat 

Weet nu dus alleen niet zeker of ik de aansluiting 

haal 

Subject-NP Ik 

Zit in de veolia Subject-NP Ik 

Maar denk van wel Subject-NP Ik 

Was ik ook vergeten mee te brengen 🙈 Object-NP Dat 

Kunnen jullie weer naar de sauna AdvP Dan 

Is toch altijd Subject-NP Dat 

Klinkt gord Subject-NP Dat 

Leg t morgen uit Subject-NP Ik 

Poets ik al mn tandeb AdvP Dan 

Heb ik gisteren al gedaan Object-NP Dat 

Kun je al snel kijken AdvP Dan 

Zijn,gekruld Subject-NP Ze 

Benhelaas niet meer minderjarig Subject-NP Ik 

Denk t ook Subject-NP Ik 

Ofja ligt eraan Subject-NP Dat 

Bel je zo wel ff Subject-NP Ik 

Ben om half [REMOVED] thuis Subject-NP Ik 

Heb een heel schema gemaakt Subject-NP Ik 

Heb nog een maand Subject-NP Ik 

Ja was helemaal bezweet erna Subject-NP Ik 

Ja weet ik maar als jullie bij de ah komen Object-NP Dat 

Staat iig bij apotheek overhoven hoogveld Subject-NP Dat 

Klopt ook met de datum op mn doosje Subject-NP Het 

Hebben ze bij mij gegeten met een herenjc Object-NP Dat 

Ja was de tweede keer dat we met ze aten Subject-NP Het 

Ah oke zal zo even kijken Subject-NP Ik 

Was toch [REMOVED] uur de soos open Subject-NP Het 

Maar ben niet zo laat gebleven Subject-NP Ik 

Waren allemaal acts Subject-NP Er 

Zal er zo naar kijken Subject-NP Ik 

Heb even naar het mailtje gekeken Subject-NP Ik 

En is allemaal hartstikke duidelijk Subject-NP Het 

Willen met jaarclub een stad bezoeken Subject-NP We 
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Maar wordt wss in mei Subject-NP Het 

Ben benieuwd 😊😊 Subject-NP Ik 

Klinkt goed Subject-NP Dat 

Heb voor allebei de essays alleen nog bronnen 

gezocht 

Subject-NP Ik 

Ben bij de jc dus morgen Subject-NP Ik 

Als de begrafenis niet donderdagmorgen is wil ik 

wel meegaan als dat mag 

AdvP Dan 

Maar is om [REMOVED] afgelopen Subject-NP Die 

Koop nooit meer een boss broek Subject-NP Ik 

Zit nu een gat Subject-NP Er 

Is misschien handiger Subject-NP Dat 

Maakt me verder niet uit Subject-NP Het 

Ja kan ik wel eerder naar huis komen AdvP Dan 

Dus weet niet hoelaat dat wordt Subject-NP Ik 

Pak ik gewoon donderdagavond of vrijdagmorgen 

de trein 

AdvP Dan 

Is aan t laden Subject-NP Het 

Ja ben vooral blij met weer laagjes Subject-NP Ik 

Heb vanavond met mn vriendinnen avondje Subject-NP Ik 

Dus heb vandaag nog wat geleerd Subject-NP Ik 

En heb heel veel spullen bij om thuis te leren Subject-NP Ik 

Hoef dit weekend maar van [REMOVED] tot 

[REMOVED] te werken 

Subject-NP Ik 

Ben toch al klaar Subject-NP Ik 

Wilde een eerdere trein zodat ik thuis nog kon leren Subject-NP Ik 

Moet vanavond squashen Subject-NP Ik 

Hoor net dat t is verplaatst van 

[REMOVED];[REMOVED] naar [REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Ben pas om [REMOVED] in nijmegen Subject-NP Ik 

Snap niet hoe ze op t idee komen Subject-NP Ik 

Kreeg ik ook een hartstikke denigrerend berichtje 

terug dat ik dan maar moest zorgen dat ik geen 

herkansing had 

AdvP Toen 

Nee ben niet de enige Subject-NP Ik 
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Krijg nu hier ook mn slot niet open Subject-NP Ik 

Heb t helemaal gehad Subject-NP Ik 

Nou had de laatste bus Subject-NP Ik 

 

Gesprek 15: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Had ook niet anders verwacht Subject-NP Ik 

Lijkt me dat dat wel moet lukken Subject-NP Het 

Moet denk ik wel te regelen zijn Subject-NP Dat 

 

Gesprek 16: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Lijkt me echt cool om door [REMOVED] gebeld te 

worden😏 

Subject-NP Het 

Lijkt me echt cool om door [REMOVED] gebeld te 

worden😏 

Subject-NP Ik 

Nee snap ik Object-NP Dat 

Zou ik dan zeggen Object-NP Dat 

Maakt niet uir Subject-NP Dat 

 

Gesprek 17: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ken 'm niet Subject-NP Ik 

Doet me denken aan die dag dat je zonder make up 

kwam 

Subject-NP Dat 

Klinkt een beetje als een cryptisch 

huwelijksaanzoek van die zanger 

Subject-NP Dat 

Valt tegen hoor Subject-NP Het 

 

Gesprek 18: man, 18 

Geen.  

 

Gesprek 19: man, 18 

Geen. 

 

Gesprek 20: man, 18 
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Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ja gaat best aardig Subject-NP Het 

Moet gewoon ff zorgen dat ie goed in de vingers zit Subject-NP Ik 

Oh jawel gaat al aardig goed Subject-NP Het 

Vind alle stukjes los niet zo gek moeilijk  Subject-NP Ik 

Ging t ff nazoeken omdat ie maar zo gek bleef 

klinken 

Subject-NP Ik 

Had t niet verwacht Subject-NP Ik 

 

Gesprek 21: man, 18 

Geen. 

 

Gesprek 22: man, 18  

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Kijk wel ff Subject-NP Ik 

Nee joh is prima Subject-NP Dat 

Maakt niet uit joh Subject-NP Dat 

 

Gesprek 23: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Yo is goed Subject-NP Dat 

Jahoor kon natuurlijk ook niet anders Subject-NP Het 

 

Gesprek 24: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Hoop dat niet te laat is? Subject-NP Ik 

Ben met de bus dus ik heb niet heel veel invloed op 

mijn snelheid van reizen 

Subject-NP Ik 

Is goed hoor Subject-NP Ik 

Heb al genoeg bamiballen op Subject-NP Ik 

Zal het eens vragen Subject-NP Ik 

Gaf les op het Topmavo Subject-NP Zij 

Kom bijna naar huis Subject-NP Ik 

Heb nu nog geen idee wat ik ga eten Subject-NP Ik 

Zat uiteindelijk niet in een doos maar in een laadje 

op m'n kamer 

Subject-NP Het 
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Gesprek 25: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ja is goed. Subject-NP Dat 

 

Gesprek 26: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Hoorde ik 'm zeggen tegen [REMOVED] Object-NP Dat 

Zie je zo wel Subject-NP Ik 

Moet je ff om [REMOVED] uur bij mijn kluisje 

zijn 

AdvP Dan 

 

Gesprek 27: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ja wist ik wel Object-NP Dat 

Laat m'n haar groeien enzo😂 Subject-NP Ik 

Maar als je het nu nog een beetje weet heb je het zo 

gehaald, kun je naar albufeira varen😉 

AdvP Dan 

Ga ik ook weer een beetje wiskunde doen AdvP Dan 

 

Gesprek 28: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Was ook sarcastisch Subject-NP Het 

Valt eigenlijk niet uit te leggen Subject-NP Het 

Weet ik eigenlijk niet meer Object-NP Dat 

Speel nu alleen hier op Subject-NP Ik 

Gaat over plezierjacht, ofwel schieten op dieren.  Subject-NP Het 

Neuh moet nog wel ff wat aan mn 

boekenvergelijking doen 

Subject-NP Ik 

Weet t Subject-NP Ik 

Ben al een tijdje niet geweest Subject-NP Ik 

Hou je veilig Subject-NP Ik 

Had er ook [REMOVED] miljoen EV in gestopt 

dus 

Subject-NP Ik 

Klopt ik ga nog even een uitverkoop houden Subject-NP Dat 



 101 

Zie het niet Subject-NP Ik 

Vond ik ook Object-NP Dat 

Zou er bijna wachtgeld bij-eisen Subject-NP Ik 

Moet je alleen ff een [REMOVED] account 

aanmaken 

AdvP Dan 

Zou echt te mooi zijn als die weet topscorer wordt Subject-NP Het 

 

Gesprek 29: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Zou zomaar eens het CDA kunnen zijn Subject-NP Het 

Begin nu toch zo langzamerhand wel een beetje bij 

level [REMOVED] aan te komen denk ik 

Subject-NP Ik 

 

Gesprek 30: man, 18 

Geen. 

 

Gesprek 31: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Moet [REMOVED] ook nog doorgaan AdvP Dan 

Lijkt me wel een leuke ervaring Subject-NP Het 

Weet niet hoeveel mensen ik mee mag nemen dan Subject-NP Ik 

 

Gesprek 32: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Weet ik ook niet allemaal😅 Object-NP Dat 

 

Gesprek 33: man, 18 

Geen. 

 

Gesprek 34: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Maar weet het niet [REMOVED]% zeker... Subject-NP Ik 

Geldt niet voor ons, ben ik achter gekomen na hoor 

en wederhoor bij mevrouw Van Oudenhove 

Subject-NP Het 

 

Gesprek 35: man, 18 



 102 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Komt goed👍 Subject-NP Dat 

Had haar naar links gezweipt Subject-NP Ik 

Baal er ook wel van Subject-NP Ik 

 

Gesprek 36: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Bespaart een hoop narigheid Subject-NP Dat 

 

Gesprek 37: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Zal ik vanmiddag even naar kijken PP Daar 

Weet niet of er iemand anders wel wil/kan rijden? Subject-NP Ik 

Zal zo ff met m'n pa overleggen Subject-NP Ik 

Wordt iets later Subject-NP Het 

 

Gesprek 38: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb nog wel aan je gedacht hoor tijdens de toets Subject-NP Ik 

Was best gelijkmatig verdeeld.  Subject-NP Het 

 

Gesprek 39: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb ik eindelijk eens vrienden AdvP Dan 

Ja denk het wel Subject-NP Ik 

 

Gesprek 40: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Schiet je geen mallemoer mee op PP Daar 

Ja had een verjaardag in [REMOVED] Subject-NP Ik 

Was wel gezellig Subject-NP Ik 

Ga dr fixen? Subject-NP Je 

Was er donderdagavond klaar mee Subject-NP Ik 

Nee man ben een weekend weg met de kerkjeugd Subject-NP Ik 

Sta in [REMOVED] in de rij Subject-NP Ik 
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Hehe ben binnen Subject-NP Ik 

Zou toch lachen zijn als ik je collega word😂 Subject-NP Het 

 

Gesprek 41: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Klinkt goed Subject-NP Dat 

Ja weet ik ook wel Object-NP Dat 

Had het ook over kinderen in het algemeen Subject-NP Ik 

Kon het me [REMOVED] jaar geleden nog niet 

voorstellen 

Subject-NP Ik 

Meen ik echt hoor Object-NP Dat 

Sorry zal het niet meer doen Subject-NP Ik 

Lijkt me niks Subject-NP Dat 

Heb het idee dat het bij ons toch weer een heel stuk 

minder funky wordt dan het origineel 

Subject-NP Ik 

Was heel leuk Subject-NP Ik 

Was het ook niet van plan Subject-NP Ik 

Vond ’t grappig Subject-NP Ik 

Ja weet ik Object-NP Dat 

Moet kunnen lijkt me Subject-NP Dat 

Denk aan nieuwsmedia die realtime videoverslag 

kunnen doen 

Subject-NP Ik 

Vind ik bijzonder Object-NP Dat 

Zal wel Subject-NP Het 

Ja vind ik ooj Object-NP Dat 

Jij ook voor straks. Zie je morgen😘 Subject-NP Ik 

Denk ook niet dat je daarvoor al veel met hem 

afsprak? 

Subject-NP Ik 

Klopt Subject-NP Dat 

Vind ik niet onoverbrugbaar Object-NP Dat 

Hoef je niet erg lang over na te denken volgens mij. 

Die kinderen (hun ouders) betalen altijd een 

bijdrage 

PP Daar 

Vind het bijvoorbeeld al achterlijk dat die r tussen 

haakjes moet 

Subject-NP Ik 
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Wil er na m'n examen nog wel eens naar kijken. 

Stiekem het liefst in m'n eentje, of anders met Daan 

Subject-NP Ik 

Heb even een motivatiedalletje gehad, maar ben 

inmiddels bezig met een comeback 

Subject-NP Ik 

Vind het wel interessant Subject-NP Ik 

Als de studie Nederlands niet bestond zou ik nog 

wel iets economisch geografisch overwegen 

AdvP Dan 

Lijkt me leuk Subject-NP Dat 

Hou wel van een beetje actie en lekker lachen Subject-NP Ik 

Klopt Subject-NP Dat 

Dacht aan [REMOVED] van [REMOVED] Ven Subject-NP Ik 

Leek ze niet echt zin in te hebben AdvP Daar 

Ben er niet kapot van hoor Subject-NP Ik 

Gaat toch via internet? Subject-NP Dat 

Dacht dat lesgeven je passie was Subject-NP Ik 

Heb lekker wat videocolleges gevolgd over taal Subject-NP Ik 

Was toch tussen half en kwart voor [REMOVED] 

verzamelen??? 

Subject-NP Het 

Ik ken hem niet maar ziet er leuk uit Subject-NP Hij 

Kan nooit kwaad toch Subject-NP Dat 

Hoorde 't op de radio Subject-NP Ik 

Vind t niet direct persoonlijk maargoed Subject-NP Ik 

Wil het ook niet geloven eigenlijk Subject-NP Ik 

Heb ik eens gehoord Object-NP Dat 

Moet ik het uit gaan leggen AdvP Dan 

Bedoelde aromantische Subject-NP Ik 

Snap niet hoe mannen dat mooi kunnen vinden Subject-NP Ik 

Vind haar wel aardig maar niet leuk Subject-NP Ik 

Vind [REMOVED] wel leuk maar zij mij niet Subject-NP Ik 

Snap het Subject-NP Ik 

Begint weer Subject-NP Het 

Heb er wel bij gezegd dat het lang geleden is en 

volgens mij nooit heel serieus is geweest 

Subject-NP Ik 

Werd daar niet net zo naar gekeken als 

[REMOVED] 

Subject-NP Er 
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Maakt het toch iets spannender dan een 

standaardselfie 

Subject-NP Dat 

Ligt misschien ook aan de persoon denk ik? Subject-NP Dat 

Maar zag het al gauw Subject-NP Ik 

Als er geen plek meer is in auto's kunnen we anders 

evt. samen met de bus 

AdvP Dan 

Hoop wel dat het mooier weer wordt dan het nu is Subject-NP Ik 

Heb ik me vanmiddag door [REMOVED] laten 

vertellen 

Object-NP Dat 

Als ik m nodig vind vind ik m nodig AdvP Dan 

 

Gesprek 42: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Weten zij ook waar ze aan toe zijn AdvP Dan 

Nee snap ik Object-NP Dat 

Heb gezegd dat je hem dat zelf moet vertellen Subject-NP Ik 

Gaat die app er gelijk weer een voorgekauwde 

volzin van maken 

AdvP Dan 

 

Gesprek 43: man, 18 

Geen. 

 

Gesprek 44: man, 18 

Geen. 

 

Gesprek 45: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Wil alleen geen nachtwerk Subject-NP Ik 

Heb [REMOVED] de [REMOVED] al gezien Subject-NP Ik 

Vond 'm mwoah Subject-NP Ik 

Uhh had vanavond TTH Subject-NP Ik 

Ben nu nog weekendje weg Subject-NP Ik 

Hees van treinenhaat, komt altijd te laat Subject-NP Hij 

Reken wel winstmarge❤ Subject-NP Ik 

Wordt voor mij trouwens niet de eerste Subject-NP Het 

Heb cursussen gevolgd Subject-NP Ik 
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Gesprek 46: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Hoop dat het je het nog lukt om vrij te krijgen! Subject-NP Ik 

Ik had 'm al een beetje geoefend dus moet 

goedkomen.  

Subject-NP Dat 

 

Gesprek 47: man, 19 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Haha is goed! Ik leg ff briefje neer voor als ze toch 

komen 

Subject-NP Dat 

Ja ben er nog Subject-NP Ik 

Oke is goed Subject-NP Dat 

Weeknie Object-NP Dat 

Ja is hoed! Subject-NP Dat 

Weet ik niet, [REMOVED] uur, half [REMOVED] 

zoiets.  

Object-NP Dat 

Heb wel gratis thee gekregen Subject-NP Ik 

Zou wel handig zijn als we allebei een fiets hadden Subject-NP Het 

Weet ik nog niet.  Object-NP Dat 

Heb ok gedaan Object-NP Dat 

Ja was leuk! Subject-NP Het 

Maakt niet uit. Er zit zo'n heel leuk hippiefeest bij 

die brug 

Subject-NP Dat 

Maakt niet uit. Nog maar [REMOVED] mins dan 

kan ik hier weg 

Subject-NP Dat 

Okaj is goed Subject-NP Dat 

Ikwasinhetgrasoke. Ja is goed Subject-NP Dat 

Is goed!:p Subject-NP Dat 

Ga dadelijk even passen Subject-NP Ik 

Ben er iets later rond kwart voor [REMOVED] Subject-NP Ik 

Ja heb bedt lang geslapen Subject-NP Ik 

Ja was leuk! Subject-NP Het 

Was wel leuk maar weet het niet:p Subject-NP Het/ik 

Nee is niets mis mee maar ik weet gwn nog niet Subject-NP Er 
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Is wel zo als er niet iemand dood gaat bij een mid 

season dan ist niet goed:p 

Subject-NP Het 

Haha is een speciaal project:p Subject-NP Het 

Nee is gwn en appart project Subject-NP Het 

Moet voor de open dag af zijn zodat nieuwe 

leerlingen kunnen schikken;) 

Subject-NP Ik 

Is wel leuk om te doen:p Subject-NP Het 

Uhmm maakt niet uit. Subject-NP Dat 

Jep is goed!;) Subject-NP Dat 

Is goed!;) Subject-NP Dat 

Oh weet ik niet? Ik vind het goed! Object-NP Dat 

Ja is goed !;) leuk Subject-NP Dat 

Is goed;) Subject-NP Dat 

Heb alleen geen spullen mee. Dus moet ff terug 

naar huis 

Subject-NP Ik 

Is goed! Subject-NP Dat 

Is goed! Subject-NP Dat 

Kom zo online Subject-NP Ik 

Is goed! Subject-NP Dat 

Werkt weer Subject-NP Het 

Gebeurd wel vaker dus Subject-NP Het 

Maa was leuk ja Subject-NP Het 

Had ik wel zien aankomen Object-NP Dat 

Nja moet je ze niet pesten Subject-NP Dan 

Jep is goed! Subject-NP Dat 

Is goed!;) Subject-NP Dat 

Is helemaal fijn Subject-NP Dat 

Was nice jow Subject-NP Het 

Haha ja word nog wat Subject-NP Dat 

Wist biet dat ie zo oud was Subject-NP Ik  

 

Gesprek 48: man, 19 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ben veilig thuis:p Subject-NP Ik 

Ja gaat ook wel. Vakantie bijna afgelopen Subject-NP Het 

Maar gaat wel lukken hoop ik Subject-NP Het 
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Ja is goed:), met zn allen is wel leuk Subject-NP Dat 

Is goed!;), tot zo dan Subject-NP Dat 

Haha:p dacht al lol Subject-NP Ik 

Denk dat ik dan rond kwart over [REMOVED] bij 

jou ben 

Subject-NP Ik 

Ohja die gaat open, maar weet niet hoe ik dan moet 

gaan 

Subject-NP Ik 

Denk wel, men ouders kunnen me niet brengen Subject-NP Ik 

Ja is wel stom omdan weer terug te fietsen.  Subject-NP Het 

Ja gaat wel lukken Subject-NP Dat 

Ja zag dat je gebeld had:p.  Subject-NP Ik 

Ja was wel eng:( Subject-NP Het 

Is goed Subject-NP Dat 

Ja heb het boek ook gelezen. Ik ga hem ook keer 

kijken. 

Subject-NP Ik 

Heb nog niets voor nieuwjaar. Subject-NP Ik 

Ja is leuk;), goed idee! Subject-NP Dat 

Hey, ben thuisgekomen:) Subject-NP Ik 

Haha danke:p Xx, ja word wel heftig. Subject-NP Dat 

Haha maakt niet uit:p Subject-NP Dat 

Ja is goed;), welkedag dan? Subject-NP Dat 

Ja is goed;) Subject-NP Dat 

Ben pas laat thuis door de trein enzo. Subject-NP Ik 

Ja heb nog wel tijd on thuis te eten Subject-NP Ik 

Maar is goed;) Subject-NP Dat 

Is goed dan sta ik om [REMOVED] daarv Subject-NP Het 

Ja denk het wel:p. Subject-NP Ik 

Is goed;) Subject-NP Dat 

Ja ben thuis;p. Was echt awkward me mam was nog 

wakker 

Subject-NP Ik/het 

Weet ik nog niet:p Object-NP Dat 

Jaa;), komt wel goed Subject-NP Dat 

Oh wist niet dat zij in oosterhout woonde Subject-NP Ik 

was niet zo moeilijk. Nog veel plezier Subject-NP Dat 

Haha was leuk:p Subject-NP Het 
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Jahoor;) wel beetje gezoend enzo maar weet niet of 

het echt iets vasts word. 

Subject-NP Ik 

Maar wil nog wel meer gaan hoor Subject-NP Ik 

Vanavond? Is goed. als het met rosa niet door gaat. Subject-NP Dat 

Was et mooi daar? Heb vanaf me dakterras gekeken Subject-NP Ik 

Okej;) ja is goed ik ga wel mee Subject-NP Dat 

Ja is goed. Volgens mij zijn de foute avonden al 

geweest:p 

Subject-NP Dat 

Ben er om [REMOVED] over Subject-NP Ik 

Maar is goed;) Subject-NP Dat 

Jep ben thuis;) lig al in bed:p Subject-NP Ik 

Nej kon niet slapen Subject-NP Ik 

Ja ikOok:p ga het proberen Subject-NP Ik 

Ik heb geen google drive. Maar kan wel zo via 

whap 

Subject-NP Het 

Heb je hem al vroeg. AdvP Dan 

Haha tja:p. Maakt ook niets uit toch. Was nog 

helemaal niet officieel ofzo 

Subject-NP Het 

Okaj. Ja is wel ingewikkeld:p Subject-NP Dat 

Ja! Was leuk Subject-NP Het 

Maar was wel vermoeiend johxD Subject-NP Het 

Ben wel blij dat ik niet echt met mijn hand omgoog 

langs de qeg heb gestaan 

Subject-NP Ik 

Was wel heel leuk om mee te maken enzo Subject-NP Het 

Ja:S maar komt wel weer goewd Subject-NP Dat 

Haha maakt niet uit je hebt ook niet overal internet 

ofniet 

Subject-NP Dat 

Ben nu op stage dus zit alleen tussen mensen rond 

de [REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Pff vind ik al veel voor leren.  Object-NP Dat 

moest iets voor [REMOVED] uur af hebben Subject-NP Ik 

Komt wel Subject-NP Dat  

  

Gesprek 49: man, 19 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Okay nice. Klinkt groot Subject-NP Dat 
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Licht er aan wat Subject-NP Dat 

:p is nooit leuk om tegen mensen aan te staan Subject-NP Het 

Ja denk het wel Subject-NP Ik  

 

Gesprek 50: man, 19 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Doen we altijd op vrijdag Object-NP Dat 

Ik ga slapen;) spreek je morgen! Subject-NP Ik 

Jep!XD zal wel een groot pakketje worden Subject-NP Het 

Dus kan even duren Subject-NP Het 

Ja moet je zeker doen!  Object-NP Dat 

Is echt iets waar je passie voor moet hebben Subject-NP Dat 

Niet echt. Moet nog naar een tweede stageplek 

zoeken, en woensdag een super leuk rekenexamen 

dat ze ons fout gegeven hadden 

Subject-NP Ik 

We moeten twee stages doen. Maar heb niet veel 

succes met zoeken 

Subject-NP Ik 

Haha:p verwacht ik ook niet Object-NP Dat 

Denk het niet:p.  Subject-NP Ik 

Ben ff douchen Subject-NP Ik 

Moeilijke dag dat wel:s heb geen zin om werk te 

doenXD 

Subject-NP Ik  

 

Gesprek 51: man, 19 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ben ziek thuis:/ Subject-NP Ik 

Ja is goed;) het handigste is een keer op een vrijdag Subject-NP Dat 

Denk drie ofzo Subject-NP Ik 

Nee ben niet meer ziek maar zit nog in de trein. Subject-NP Ik 

Is opt rooster Subject-NP Dat 

Is goed! In de vakantie een keer? Subject-NP Dat 

Uhm maakt opzich niet uit kan allebij. Subject-NP Dat 

Haha oke;) hoop dat mijn stage dan bijna afgelopen 

is. 

Subject-NP Ik 

Krijg je wel vroeg te horen ja:p Object-NP Dat 

Word echt kut Subject-NP Dat 
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Ken ik niet;p Object-NP Die 

Sorry was ff lezen. Wat voor fotoshoot is het?;) Subject-NP Ik 

Heb laatst twee nieuwe spellen gekocht Subject-NP Ik 

Heb iets over het hoofd gezien:/ Subject-NP Ik 

Ja kan ook!:) is handiger eigenlijk Subject-NP Dat 

Is goed! Die meer richting jaarbeurs of de andere? Subject-NP Dat 

Was tegen zo'n glazen deur gerend en in stukken 

gebroken 

Subject-NP Hij 

Was tijdens bureau Subject-NP Het 

Vind er heel veelMooi Subject-NP Ik 

Jep! Was aantal weken terug Subject-NP Het 

Was echt een grootte hel Subject-NP Het 

Heb het wel gehad Subject-NP Ik 

Kan niets doen Subject-NP Ik 

Zit hier nu zonder laptop in de lesXD Subject-NP Ik 

Kan thuis wel snapchat weer downloaden Subject-NP Ik 

Heb trouwens een jongen ontmoet via tinder die 

ook opt glu zit. We hebben nu een aantal pauzes 

met elkaar gepraat;) 

Subject-NP Ik 

Kreeg hij ook een condoomXD AdvP Toen 

Ja is leuk we kunnen er een weekend van maken;) Subject-NP Dat 

Haha nee was grapje:p ofc niet Subject-NP Het 

Hadden we hellaas niet er in een rolstoel een gekunt AdvP Dan 

Ja doen ze express Object-NP Dat 

Heb morgen examen engelsXd Subject-NP Ik 

Heb geen zin. Normaal gaat het nog wel goed met 

mijn engels uitspraak maar als il het zo moet doen 

ist meteen [REMOVED] keer lelijkerXD 

Subject-NP Ik 

Ben ff douchen Subject-NP Ik 

Haha ja hoop het;) Subject-NP Ik 

Gaan we een spandoek meenemem AdvP Dan 

Ja;) ga zo oefenexamen doen hopelijk komt wel 

goed 

Subject-NP Ik 

Ja zou echt super awesome zijn!! Subject-NP Dat 

Kan wel ergens in de vakantie toh Subject-NP Het 

Weet niet of je dan vrij krijgt Subject-NP Ik 
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Is wel savonds ofc;) Subject-NP Het 

Oh zijn best veel nieuwe huizen in lent:p dus ze 

kunnen we veel uitkiezen 

Subject-NP Er 

Ohja! Zag er veel van dat je poste:p was het leuk? Subject-NP Ik 

Is goed;) Subject-NP Dat 

Ben een beetje gedwongen al een half jaar terug om 

er heen te gaan 

Subject-NP Ik 

Oh jahoor! Was leuk Subject-NP Het 

Haha stroomt er toch wat binnen;) AdvP Dan 

Oh! Zijn die leuk? Heb ze nooit gedaan Subject-NP Ik 

Had het willen doen maar heb geen goed werkende 

laptop meer voor games:( baal er echt van 

Subject-NP Ik 

Ben jaloers;) Subject-NP Ik 

Ja is goed! Subject-NP Dat 

Ja snap ik! [REMOVED] tot [REMOVED] aan een 

stuk door werken 

Subject-NP Dat 

Ja snap ik! Subject-NP Dat 

;Is goed! Slaap lekkerX Subject-NP Dat 

Wel jammer. Zat nog te kijken op tv of ik je zag:p Subject-NP Ik 

Ben aangenomen bij de stageplaats yay;) nu heb ik 

net als jij geen stagevergoeding!! Whoo 

Subject-NP Ik 

Oh mag je zelf beslissen. Je mag komen eten als je 

wil maar hoeft niet 

Object-NP Dat 

Ja is net nieuw;) Subject-NP Die 

Ja was leuk he! Ik weet het nog niet! Zullen we 

weer in zo'n poule zitten samen in de app?;) 

Subject-NP Het 

Ben me zo erg aan het vervelen dat ik twitter aan 

het maken ben 

Subject-NP Ik 

Moet wel gereserveerd worden denk uk Subject-NP Het 

Oh staat er nog niet bij Subject-NP Dat 

Wat leuk! Haha;) klinkt als een perfecte match Subject-NP Dat 

Klinkt goed:) Subject-NP Dat 

Komt helemaal goed als het klikt Subject-NP Het 

Weet ik niet uit me hoofd Object-NP Dat 

Weet namelijk niet precies waar ik daarna verder 

moet. 

Subject-NP Ik 
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Ben echt chagrijnig van deze dagXD Subject-NP Ik 

Nice ziet er mooi uit! ;)Was het bedoeld voor 

mobiel? 

Subject-NP Het 

Ben wel benieuwd naar die nieuwe achtbaan Subject-NP Ik 

Kreeg alleen gister te horen dat ik mn tweede stage 

niet hier mag doen 

Subject-NP Ik 

Heb echt geen zin in dat zoeken Subject-NP Ik 

Ja;) nog niet heel ver. Ben bezig met een site en 

papier versie 

Subject-NP Ik 

Ziet er mooi uit! Subject-NP Het 

Heeft dinges vervangen Subject-NP Hij 

Jep is goed!;) Subject-NP Dat 

Hoop dat je het morgen kan uitleggen Subject-NP Ik 

En nemen we de bus naar lent terug AdvP Dan 

Okay prima is ook goed Subject-NP Dat 

Ben je bijna helemaal klaar met het glu:p AdvP Dan 

Haha maakt niet uit:p leuk! Ik wil wel wat doen. 

Wat voor plannen had je dan 

Subject-NP Dat 

Okay! Is goed Subject-NP Dat 

Jep is wel handig ja;) Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Ben benieuwd wat je gaat maken;) Subject-NP Ik 

Had een andere gevonden maar dat is beter Subject-NP Ik 

Is goed gelukt Subject-NP Het 

Zullen wel geen dure shirts zijn hoop ik Subject-NP Het 

Zet iedereen zijn/haar startdate errop:p AdvP Nu 

Moet nog super veel doen voor verslag Subject-NP Ik 

Kan dan niet anders Subject-NP Het 

Had ik maar versneld gedaan:p AdvP Dan 

Heb constant aan me verslag moeten werken:/ nog 

niet af 

Subject-NP Ik 

Vind het eigenlijk wel fijn zo Subject-NP Ik 

Dacht misschien had je zin om naar amsterdam te 

komen. We zijn dadelijk klaar met de klas. Konden 

we ff de stad in en wat eten 

Subject-NP Ik 

Maybe! Ligt er aan hoe laat we klaar zijn;) Subject-NP Dat 
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Ging goed! Subject-NP Het 

Ja is prima! Omdat je vroeg al wou gaan? Subject-NP Dat 

Was wel leuk:p was op het ij dan moet je met het 

pondje 

Subject-NP Dat 

Ja was wel grappig Subject-NP Het  

 

Gesprek 52: man, 19 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ja snap ik wel, maar ik wil het nogsteeds wel hoor. Object-NP Dat 

Kee:), ja moet ik weer ff met me ouders bespreken.  

We hebben ff niet super veel geld:) 

Object-NP Dat 

Heey, nee nogniet. Heb foktop pijn.  Subject-NP Ik 

Ze hebben nogniet gereageerd hoor, had net ff 

gecheckt 

Subject-NP Ik 

Nope, niets meer gehoord, dus denk dat ik niet ben 

aangenomen 

Subject-NP Ik 

Heb net reactie gekregen op een kamer Subject-NP Ik 

Doet weer raar Subject-NP Hij 

Haaaai, zag jullie ook Subject-NP Ik 

Ja was niet super Subject-NP Het 

Ja is goed:) Subject-NP Dat 

Oke is goed Subject-NP Dat 

Jep is goed Subject-NP Dat 

Hebben ze door ofsowXF Object-NP Dat 

Oh:), ja is ook goed Subject-NP Dat 

Sta voor de deur:p Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Denk pasta:p, Subject-NP Ik 

Gaat errom dat we iets eten toch Subject-NP Het 

XD, ja rijmt op poes Subject-NP Het 

Is wel kwartier lopen Subject-NP Het 

Kan ook Subject-NP Dat 

Denk het wel Subject-NP Ik 

Ja leuk kom wel een keer slapen;). Subject-NP Ik 

Ja:), heb alleen geen slaapspullen ofc Subject-NP Ik 
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Denk niet dat me moeder zin heeft om me op te 

halen 

Subject-NP Ik 

Kan ze opzich wel gwn weggooien Subject-NP Ik 

Is goed blijf wel slapen;) Subject-NP Dat 

Ben net voorbij driebergen zeist gereden.... Subject-NP Ik 

Ga ik zo doen Object-NP Dat 

Ze willen me wel ophalen. Maar is wel veel moeite 

voor ze 

Subject-NP Dat 

Denk dat ik alleen maar ongezellig ben. Subject-NP Ik 

Heey, het zou super leuk zijn. Maar denk toch dat 

voor mij niet perse hoeft. Wel dank dat je het liet 

weten:)X 

Subject-NP Ik 

Is goed:). Subject-NP Dat 

Gaat maar tot ede wageningen, echt kut dit Subject-NP Het 

Weet ik niet, ga jij niet dan? Object-NP Dat 

Is goedXD Subject-NP Dat 

Werd op station ongeroepen Subject-NP Dat 

Oh sorry. Ja net. Maar ben al naar school Subject-NP Ik 

Uhm, ja is goed:), kan wel ff langskomen. Subject-NP Dat 

Word beetje lastig met lenzen, beter keer vooraf 

afspreken. 

Subject-NP Het 

Ben om tien over [REMOVED] uit Subject-NP Ik 

Kunnen we dezelfde trein nemen AdvP Dan 

Is goed:p Subject-NP Dat 

Oke:), waar ga je wachten? Moet je wel meer dan 

een half uur wachten 

AdvP Dan 

Dus haal die van [REMOVED] nog Subject-NP Ik 

Ok dankje:), ben alleen verdwaald Subject-NP Ik 

Jahoor ging goed Subject-NP Het 

Ziet er goed uit:p Subject-NP Dat 

Ben deze week niet meer naar school geweest. Subject-NP Ik 

Nee ben thuisgebleven Subject-NP Ik 

Oh ja is ook goed Subject-NP Dat 

Ja is goed, ben er al had niets ofsow Subject-NP Dat 

Haha is goed:p Subject-NP Dat 

Zal wel kijken:p Subject-NP Ik 
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Ben er on [REMOVED] Subject-NP Ik 

Heb geen geld voor de busXD Subject-NP Ik 

Heb alleen pin Subject-NP Ik 

Oke is goed Subject-NP Dat 

Ben er Subject-NP Ik 

Relaxed. Ben pas net wakker. Subject-NP Ik 

Oke, nee is niet erg Subject-NP Dat 

Maakt niet uit Subject-NP Dat 

Ja is goed, kan alleen woensdag deze week Subject-NP Dat 

Is goed:), als het beetje samenvalt Subject-NP Dat 

Oh doe je goedXD, had je niets te doen. Of was et 

gwn zo veel 

Object-NP Dat 

Heb nog wat opdrachten die ik voor school moet 

doen 

Subject-NP Ik 

Oh had ik niet verwacht Object-NP Dat 

Ja snap ik Object-NP Dat 

Heb echt af en toe de neiging gehad om gwn de bus 

te pakken 

Subject-NP Ik 

Thnx. Komt wel goed Subject-NP Het 

Jaa, wist je niet? [REMOVED] ook Object-NP Dat 

Zitten soms in dezelfde trein. Ze zeggen nooit 

hoi🌚 

Subject-NP We 

Denk beter over twee weken weer keer. Inlever 

zooi is weer begonnen:(. 

Subject-NP Ik 

Zitten nog fouten in Subject-NP Er 

Is goed:), kost wel wat geld Subject-NP Dat 

Gaat goed Subject-NP Het 

Nee was in de war dacht dat het morgen woensdag 

was 

Subject-NP Ik 

Kan wel een keer. Bel wel dat ik vertraging heb Subject-NP Dat 

Oke, ja is goed Subject-NP Dat 

Heb wel maar vier uur Subject-NP Ik 

Maar is wel leuk idee Subject-NP Het 

Hey, jep. Ben denk ik [REMOVED] uur uit. 

Hoezo? 

Subject-NP Ik 
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Nope ben weer ff naar huis gegaan. Hij is hier Subject-NP Ik 

Uhm ja denk wel Subject-NP Ik 

Denk niet dat dat gaat dit keer, anders kom ik te 

laat, en heb presentatie vandaag 

Subject-NP Ik 

Oh, dacht al dan zaten we ib dezelfde trein Subject-NP Ik 

Snap et niet mer Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Was al langs de andere kant gelopen:S Subject-NP Ik 

Kan je doen, denk je dat je dat zomaar zo kan 

vragen? 

Object-NP Dat 

Word weer twee uur niets doen Subject-NP Dat 

Oh fijn toch;), weet je dat ook AdvP Dan 

Is goed Subject-NP Dat 

Ja snap ik Object-NP Dat 

Maar goed dat ie nu weg is. Ben je daar ook weer 

vannaf 

AdvP Dan 

Vind ie fijn Object-NP Dat 

Zat ze daarvoor op. PP Daar 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Jep is goed Subject-NP Dat 

Yay ervaar ik het ook een keer om met een leraar in 

de bus te zitten 

AdvP Dan 

Zal wel proberen:) Subject-NP Ik 

Moet ff optijd komen vandaag Subject-NP Ik 

Ja sorry. Kreeg bijna een brief met die nieuwe 

regeling:p 

Subject-NP Ik 

Had ik weer verwijderd Object-NP Die 

Ja is goed X Subject-NP Dat 

Oh oki. Ben wet eerder weggegaan. Dacht 

misschien kunnen we ff de stad in. 

Subject-NP Ik 

Oh leuwk;). Maakt nie uit. Was alleen een idee Subject-NP Het 

Is goed Subject-NP Dat 

Is goed gaan wij een keer daten;) Subject-NP Dat 

Ja ofc heb hoer me aantekeningen liggen. Subject-NP Ik 

Is goed👍 Subject-NP Dat 
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Oh toch? Zou ik nu al aanmelden enzo:p. AdvP Dan 

Das best goedkoop. Weetnie of ik wil Subject-NP Ik 

Weeknie eigenlijk. Soms heb ik zo'n bui van wel 

maar daarna nietmeer 

Object-NP Dat 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Over uurtje? Zit nog in de trein Subject-NP Ik 

Doe je goed:p Object-NP Dat 

Is goed:p. Ik wil wel mee. Alleen heb ik geendate. 

Word het een triotje 

Subject-NP Dat 

Had ff wat gezocht op internet wat er was Subject-NP Ik 

Ziet er goed uit Subject-NP Het 

Het ziet er wel leuk uit. En voel me niet gedwongen 

hoor. Maar wil ook geen nee tegen je zeggen. Maar 

nu kan ik ff niet beslissen. 

Subject-NP Ik 

Heb je gelijk in! PP Daar 

Nee maar herken de naam wel ergens van Subject-NP Ik 

Ja snap ik. Maar toch ook leuk dat hij iets wil?! Object-NP Dat 

Is ook wel eng.  Subject-NP Dat 

Naart station:p. Ja is goed Subject-NP Dat 

Uhm ja is goed ga wel mee Subject-NP Het 

Haha aaah:) komt goed Subject-NP Het 

Haha:p kan ook! Morgen Subject-NP Dat 

Weet niet waneer jij klaar bent Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Anders ga maar naar hem toe. Gaan we wel weer 

andere keer. 

AdvP Dan 

Kzal kijken:p moet got nog kijken vandaag. Zo veel 

series zo veel school 

Subject-NP Ik 

Nee ben vrij Subject-NP Ik 

Is goed;)! Subject-NP Dat 

Oke is prima;) Subject-NP Dat 

Oke doen we datXD AdvP Dan 

Oke is ook goed;) Subject-NP Dat 

Okej wil wel meegaan denk ik Subject-NP Ik 

Wil de nieuwe wel zien. Maar jij wil zeker liever 

naar itrecht 

Subject-NP Ik 
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Jep zal ik doen😉 Object-NP Dat 

Zou kunnen Subject-NP Dat 

Ben een keer over den bosch gegaan en toen was 

het poep druk 

Subject-NP Ik 

Komt wel goed hoop ik Subject-NP Dat 

Ja joh kom net langs oss Subject-NP Ik 

Nee facking kut! Zit al in de trein naar den bosch 

yay:S 

Subject-NP Ik 

Lol ja is goed Subject-NP Dat 

Denk toch dat hij niet bij me past met al zijn rare 

verhalen. Ook al is hij heel aardig 

Subject-NP Ik 

Had wel ff bij je kunnen zitten:p jammer Subject-NP Ik 

Ja ging wel Subject-NP Het 

Ben benieuwd nieuwe serie die ik ga volgen Subject-NP Ik 

Weet nieteens wie et is maarja:p Subject-NP Ik 

Zie ik je daar;) AdvP Dan 

Haha prima moet je wel je eigen aansteker hebben AdvP Dan 

Heb alleen marloboro voor je Subject-NP Ik 

Kent ister niet Object-NP Die 

Word echt fcking druk daar deze week Subject-NP Het 

Ja denk het wel:) Subject-NP Ik 

Morgen avond, is goed Subject-NP Dat 

Meh ben moe sorry. Vrijdag kunnen we weer gaan? 

Dan gaan jullie toch ook 

Subject-NP Ik 

Ja was leuk.  Subject-NP Het 

Ziet er echt niet uit! Hoe kan je nou zo'n pluizige 

baard hebben? Kampt hij het op ofzo 

Subject-NP Het 

Ja leuk, ben vandaag terug van een weekje naar 

samos in griekenland 

Subject-NP Ik 

Ja was heel leuk Subject-NP Het 

Haha denk wel dat ie het mij verteld had als ie je 

tegen had zien komen 

Subject-NP Ik 

Dat ie een motor heeft:p maar is wel knap Subject-NP Hij 

Gaat meteen heel snel dan Subject-NP Het 

Nee is echt saai Subject-NP Het 
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Ja is goed. Kom wel weer een keer slapen Subject-NP Dat 

Ja was wel leuk. Maar weet niet of het echt wat 

word 

Subject-NP Het 

Was meer vriendschappelijk. Subject-NP Het 

Heb ik wel geleerd van die vorige Object-NP Dat 

Oh ziet er wel leul uit;) Subject-NP Dat 

Pff heb net the fault in our stars gekeken heb echt 

mijn ogen uit gehuild 

Subject-NP Ik 

Hmm, oke;) zal nog ff kijken. Hoe kwam je er op 

dan? 

Subject-NP Ik 

Moeten we wel iets vinden dat betaalbaar is anders 

ben ik bang dat het moeilijk word. 

AdvP Dan 

Weet ik niet precies je komt altijd op meer uit. Boot 

is [REMOVED] zij je. Die boot gaat vannuit 

frankrijk ofniet? 

Object-NP Dat 

Is ook mooi ofc Subject-NP Dat 

Haha oke is goed;) Subject-NP Dat 

Jep is goed, kom zo online kom net uit de douche Subject-NP Dat 

Hadden wel ff beter moeten kijken pff. Subject-NP We 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Nog beetje ziek. Ben thuisgebleven maar komt wel 

goed 

Subject-NP Ik 

Heeft alleen geen station Subject-NP Het 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Uhm idk moet nog ff goed kijken Subject-NP Ik 

Komt wel goed Subject-NP Dat 

Moeten ook nog ff kijken waar we wat geld kunnen 

omwisselen 

Subject-NP We 

Wil vooral veel dingen zien. Hoef niet persee een 

ding te zien 

Subject-NP Ik 

Sta nu op het station, hoe kom jij? Subject-NP Ik 

Hey, ja zal ik doen! Object-NP Dat 

Zou best kunnen:p Subject-NP Dat 

Denk dat het wel aardige mensen zijn:p Subject-NP Ik 
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Moest van en een beschrijving maken van mezelf of 

door andere in de vorm van een tekstje om mezelf 

voor te stellen. Nog niet gedaanXD 

Subject-NP Ik 

Is wel meer roc achtig die naast het glu Subject-NP Die 

Ik ben op stage:/ ben al een tijd niet meer in utrecht 

geweest 

Subject-NP Ik 

Kom ik naar jou AdvP Dan 

  

Gesprek 53: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Gaan we winnen AdvP Dan 

Weet niet Subject-NP Ik 

Weet Subject-NP Ik 

 

Gesprek 54: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb een leuke tekst voor jou...  Subject-NP Ik 

 

Gesprek 55: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb een leuke tekst voor jou...  Subject-NP Ik 

Was er niet Subject-NP Die 

Ben later zeg tegen juf Subject-NP Ik 

 

Gesprek 56: vrouw, 12 

Geen.  

 

Gesprek 57: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb een leuke tekst voor jou... Subject-NP Ik 

Kunnen we er samen hee. Gaan AdvP Dan 

 

Gesprek 58: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Wist het Subject-NP Ik 

Kijk tv Subject-NP Ik 
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Nee ben bij mijn oma Subject-NP Ik 

 

Gesprek 59: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 60: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Zit in de trein naar [REMOVED] Subject-NP Ik 

Weet ik Object-NP Dat  

 

Gesprek 61: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Yes ben jaloers Subject-NP Ik 

Laat het zo Subject-NP Ik 

Zie je zo Subject-NP Ik 

Heb een poperlor tegen mijn arm gekregen au Subject-NP Ik 

Ja kwam tegen een popelor aan au van een 

bladblazer 

Subject-NP Die 

Zit voor mijn deur saaiiii 😱 jij? Subject-NP Ik 

Ga nu Subject-NP Ik 

Zit op computer Subject-NP Ik 

Weetim Object-NP Dat 

Kijk iets op [REMOVED] Subject-NP Ik 

Ben jarig🎉🎊🎉🎊🎁 Subject-NP Ik 

Heb je netlix voor nodig PP Daar 

 

Gesprek 62: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Moet tussen de middag naar dokter Subject-NP Ik 

Hoop dat je [REMOVED] potter nog leuk vind?? Subject-NP Ik 

Ben aan het einde Subject-NP Ik 

Weet niet Subject-NP Ik 

Moet ik eve kijken Object-NP Dat  

Moet ik mijn spullen halen en ik moet op 

[REMOVED] weg 

AdvP1 Dan 
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Gesprek 63: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb een leuke tekst voor jou... Subject-NP Ik 

 

Gesprek 64: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 65: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Weetniry Subject-NP Ik 

 

Gesprek 66: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Kan nie Subject-NP Ik 

Zie je zo😚 Subject-NP Ik 

 

Gesprek 67: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 68: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 69: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 70: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Wou de eerste zijn voor de eerste keer😉 Subject-NP Ik 

Nee sorry ben bij mijn moeder maar woensdag wel 

Goed? 

Subject-NP ik 

 

Gesprek 71: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 72: vrouw, 12 

Geen. 
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Gesprek 73: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 74: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 75: vrouw, 12 

Nee. 

 

Gesprek 76: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb een leuke tekst voor jou... Subject-NP Ik 

 

Gesprek 77: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 78: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb een leuke tekst voor jou... Subject-NP Ik 

Moet je aan mijn vader vragen Object-NP Dat 

 

Gesprek 79: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Wikt ik niet p Object-NP Dat 

Snap het dan ga maar lekkerst [REMOVED] naar 

de stad ik ga 

Subject-NP Ik 

Ben ik niet Object-NP Dat 

 

Gesprek 80: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 81: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 82: vrouw, 12 
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Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Is goed Subject-NP Dat 

Doeii ga jullie missen 😢😢😘😘😘 Subject-NP Ik 

Weet ik Object-NP Dat 

Was even weg Subject-NP Ik 

Heb een leuke tekst voor jou... Subject-NP Ik 

 

Gesprek 83: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ga ik ook doen Object-NP Dat 

Zie jullie donderdag Subject-NP Ik 

 

Gesprek 84: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

😘😘😘😘heey ga nu weg  Subject-NP Ik 

Is echt ja of nee Subject-NP Het 

Weet niet Subject-NP Ik 

Moet ik aan [REMOVED] vragen Object-NP Dat 

Ben niet boos Subject-NP Ik 

Ben niet Subject-NP Ik 

Maar ben het niet Subject-NP Ik 

 

Gesprek 85: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 86: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 87 

Ontbreekt.  

 

Gesprek 88: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 89: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 
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Heb een leuke tekst voor jou... Subject-NP Ik 

 

Gesprek 90: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 91: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 92: vrouw, 12 

Geen. 

 

Gesprek 93: vrouw, 12 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Doe ik niet. Object-NP Dat 

 

Gesprek 94: man, 18  

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Hahaha sorry hoor maar sloeg nergens op Subject-NP Dat 

Dus had ik tussenuur voor gs gewacht terwijl ik het 

gewoon eerder had kunnen doen 

AdvP Toen 

Jaaa lijkt me ook echt leuk Subject-NP Dat 

Ging er hard aantoe😂 Subject-NP Het 

Okay ga ik doen Object-NP Dat 

Hahahaha snap ik Object-NP Dat 

Is wel echt duur en ben nu blut Subject-NP Het 

Als het bij jouw een keer over bj gaat ben je gelijk 

helemaal geil hahahahha 

AdvP Dan 

Zou je wel willen he😉 Object-NP Dat 

Laat maar zitten ben nu al op de fiets haha Subject-NP Ik 

Ben nu in de stad maar benalleen Subject-NP Ik 

Haha is goed Subject-NP Dat 

Komt omdat het zo warm is Subject-NP Dat 

Als ik single was geweest had ik je misschien 

gepijpt op de wc hahaha 

AdvP Dan 

Maar is wel geil Subject-NP Dat 
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Was gister feestje van maud en ze had echt een paar 

mensen uitgenodigt en ik kende meer dan de helft 

ook niet haha 

Subject-NP Er 

Was beetje awkward Subject-NP Het 

Maar was ook echt zon feest met alleen maar 

jongens dus ook niks voor mij 

Subject-NP Het 

Ja maar moet nog gaatkes maken of hoe je dat ook 

noemt 

Subject-NP Ik 

Was donderdag dat jij en marjolein en ik rik 

willem.en gemma en moow naar ah gingen en toen 

zat ik zo bij gemma en zij helemaal zo van ik vraag 

me echt af wat dat vriendje van marjolein zou 

denken want ze is de hele tijd met mark enzo 

hahahah 

Subject-NP Het 

Was wel grappig Subject-NP Het 

Jaa denk ook bi Subject-NP Ik 

Tbh? Sorry ben slecht in afkortingen Subject-NP Ik 

Nee staat niks Subject-NP Er 

Hahaha dacht ik dus al Object-NP Dat 

Hahaha ja dacht ik al Object-NP Dat 

Ja ben echt loser Subject-NP Ik 

Dat van quincy deed geen pijn was gewoon raar dat 

gebeurde weet nog steeds niet hoe dat kan haha 

Subject-NP Het 

Wordt er helemaal geil van Subject-NP Ik 

Hahaha zou je wel willen he Object-NP Dat 

Hahaha zou je wel geil vinden he triootje op school Object-NP Dat 

Spijt me Subject-NP Het 

Zal het niet meer doen Subject-NP Ik 

Hahaha is goed😈 Subject-NP Dat 

Oh zou je niet zeggen Object-NP Dat 

Maakt niet uit Subject-NP Dat 

Hahaha dacht ik al Object-NP Dat 

Krijg je echt niet honderden likes mee dan dat je het 

tien minuten eerder post haus 

PP Daar 

Hahaha maarheb nu geen geld Subject-NP Ik 

Krijg pas over [REMOVED] weken slaris Subject-NP Ik 
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Maar als ik hem dan koop is het echt zo van oh gijs 

doet mark na haha 

AdvP Dan 

Hahaha doe ik stiekem ook😉 Object-NP Dat 

Ja is echt super warm Subject-NP Het 

Kan ik me niet herinneren Object-NP Dat 

Maar kan me de helft niet meer herinneren Subject-NP Ik 

Jaa zag ik echt grappig haha Object-NP Dat 

Valt wel mee hoor Subject-NP Dat 

Doe ik ook altijd voor bo Object-NP Dat 

En keek ze zo van wtf doe jij nou AdvP Toen 

Aww had ik wel gedaan Object-NP Dat 

Vind echt iets voor jouw als je dat weet om dan 

gewoon te gaan trekken waar ze bij staan 

Subject-NP Ik 

Hebben ze toch niet door hahahha Subject-NP Dat 

Geloof er niks van hihi Subject-NP Ik 

Hahahahaha  nee geloof het niet Subject-NP Ik 

Awww moet je bij quincy ook gewoon doen Object-NP Dat 

Jaa is goed Subject-NP Dat 

Maar werkt denk ik ooknwel bij jouw Subject-NP Dat 

En als het awkward word en hij zo van wtf doe je 

gewoon alsof je dromken bent 

AdvP Dan 

Nee doet hij niet Object-NP Dat 

Hahahaha ja kan ook Subject-NP Dat 

Jaa klopt Subject-NP Dat 

Zou super cute zijn Subject-NP Dat 

Hahaha kan je wel goed Object-NP Dat 

Als je gym had dan kon je hem lekker bekijken in 

de kleedkamer 

AdvP Dan 

Hahaha is goed Subject-NP Dat 

Moet je het maar elke keer zelf doen AdvP Dan 

Kan ook geil zijn😉 Subject-NP Dat 

Hahahaha kan ook Subject-NP Dat 

Klinkt echt raar als je het zo zegt hahaha Subject-NP Dat 

Is ook best raar Subject-NP Dat 

Vroeg ik me af hihi Object-NP Dat 
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Maar vroeg het me gewoon af Subject-NP Ik 

Maar is toch hele normale vraag Subject-NP Dat 

Moet je koffie drinken AdvP Dan 

Nee was niet afgesproken Subject-NP Dat 

Is echt afschuwelijk maar ze mag mij☺ Subject-NP Ze 

Maar komt wel goed Subject-NP Dat 

Mag je nooit meer doen hahaha Object-NP Dat 

Maar weet niks Subject-NP Ik 

Hahahaha is goed poes Subject-NP Dat 

Euhmm nee heb ik n[REMOVED] Object-NP Dat 

Ja denk het wel Subject-NP Ik 

Gaat toch om het idee van voorwerp haha Subject-NP Het 

Kan je beter gewoon zo doen AdvP Dan 

Krijg je meer zomers effect enzo😉 AdvP Dan 

Ooh werkt wel hihi Subject-NP Dat 

Hahaha kan ook Subject-NP Dat 

Vroeg ik me even af hihi Object-NP Dat 

Scheelt mij weer geld Subject-NP Dat 

Maar telt maar [REMOVED] procent mee dus valt 

wel mee 

Subject-NP Het 

Kan altijf lager haha Subject-NP Het 

Hahaha moet je via snap maken Object-NP Die 

Maar past zeker niet bij je feed Subject-NP Die 

Maar boeit niet zoveel ahhaha Subject-NP Het 

Hahahaha weet je niet Object-NP Dat 

Jaa mag wel Subject-NP Dat 

Sorry heb zin in drank veel drank yaha Subject-NP Ik 

Hahaha valt wel mee Subject-NP Dat 

Jawel had je wel gedaan haha Object-NP Dat 

Vind ik echt iets voor jouw Object-NP Dat 

Is compliment hoor Subject-NP Het 

Als je niet wil vertellen hoeft niet hoor AdvP Dan 

Ja snap wel wat je bedoelt hl Subject-NP Ik 

Heb ik ook wel eens Object-NP Dat 

Hoort er beetje bij Subject-NP Het 
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Is ook wel beetje raar om zo te vragen als je elkaar 

voor de eerste keer ziet 

Subject-NP Het 

Kan erger haha Subject-NP Het 

Heb ik ook gedaan Object-NP Dat 

Jaa heeft els geregeld☺ Object-NP Dat 

Dus is wel leuk Subject-NP Dat 

Zou ik ook doen Object-NP Dat 

Komt wel weer goed Subject-NP Het 

Is nu even fucking kut Subject-NP Het 

Nee zou ik ook niet doen Object-NP Dat 

Denk het niet Subject-NP Ik 

Oh wist ik helemaal niet Object-NP Dat 

Haha snap ik wel Object-NP Dat 

Hahahaha is goeddd Subject-NP Dat 

Hahahaha is wel fucking raar want spreek haar 

eigenlijk nooit 

Subject-NP Dat 

Jaa is goedd Subject-NP Dat 

Hahaha is goedd Subject-NP Dat 

Hahahaha snap ik😏😏 Object-NP Dat  

Jaa is goedd Subject-NP Dat 

Hahaha is goedd Subject-NP Dat 

Hahaha is goedd Subject-NP Dat 

Als hij geen fb messenger heeft duurt het echt super 

lang 

AdvP Dan 

Komt wel goedd Subject-NP Dat 

Jaa lijkt wel [REMOVED] hahahah Subject-NP Dat 

Neee scheelt maar [REMOVED] jaar valt wel mee Subject-NP Het 

Lijkt me echt een kut date hahaha Subject-NP Dat 

Komt wel goed Subject-NP Het 

Komt wel weer goedd Subject-NP Het 

Heeft iedereen wel eend Object-NP Dat 

Jaa wil ik ook maar gwn irritant enzo en het liefst 

gwn gezellie samen wakker worden enzo 😣 

Object-NP Dat 

Is zo niet leuk alleen😢 Subject-NP Het 

Ja kloptt Subject-NP Dat 
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Love your aas Subject-NP I 

Komt wel goed joh Subject-NP Het  

 

Gesprek 95: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Jaa zal ik doen Object-NP Dat 

Nee is niet te donker Subject-NP Het 

Past denk ik wel bij mijn huid Subject-NP Het 

Nee wil ik niet vragen haha Object-NP Dat 

Ja is echt een bitch Subject-NP Hij 

Maar heb geen zin om daar moeilijk over te doen Subject-NP Ik 

Hahahhaa weet ik Object-NP Dat 

Jaa doe ik ook Object-NP Dat 

Heb voor inhalen een tussenuur Subject-NP Ik 

Ooh okay moet je dan met hem regelen Object-NP Dat 

Nee doe ik niet Object-NP Dat 

Hahaha lijkt me wel grappig Subject-NP Dat 

Hahaha klopt Subject-NP Dat 

Was ik niet bij AdvP Daar 

Hahaha is goed Subject-NP Dat 

Heb er wel echt hard voor geleerd en gewoon mijn 

best gedaan dan vind ik lullig als ze niet eens 

voldoende geeft 

Subject-NP Ik 

En heb ook nog eens klote muziek morgen😭 Subject-NP Ik 

Dankje heb ik wel nodig haha Object-NP Dat 

Ja komt vandaag Subject-NP Die 

Ja heb ook echt geen zin om te werken Subject-NP Ik 

Kan nu ook hoor dan laat ik je wel even alleen met 

hem 

Subject-NP Dat 

Ja klopt hihi Subject-NP Dat 

Ja is echt heel warm haha Subject-NP Het  

Ja klopt ahha Subject-NP Dat 

Hahahaha ja klopt Subject-NP Dat 

En dan tot [REMOVED] als er weinig vulling is 

ben ik eerder klaar en andersom 

AdvP Dan 
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Jaaa denk het ook haha Subject-NP Ik 

Ja okay klopt hahaha Subject-NP Dat 

Ja klopt ahha Subject-NP Dat 

Ja maar ga niet met haar appen haha Subject-NP Ik 

Ja klopt haha Subject-NP Dat 

Ben je ook💁 Object-NP Dat 

Gebruik ik niet hhaha Object-NP Die 

Ja klopt maar pas rond [REMOVED] uur dus kan 

smiddags wel 

Subject-NP Dat 

Ja klopt hahaha Subject-NP Dat 

Jaa klopt hahaha Subject-NP Dat 

Maar als ik terug ben ben jij [REMOVED] weken 

weg ofzo haha 

AdvP Dan 

Hahahaha snap ik Object-NP Dat 

Hahahahaha valt allemaal wel mee! Subject-NP Dat 

Hahaha jawel maar valt nu wel mee Subject-NP Het 

Nou ja maakt allemaal niet uit want heb ik toch 

geen geld voor haha 

Subject-NP Het 

Jaa was wel leuk Subject-NP Het 

Zijn niet per ce jongens schoenen Subject-NP Het 

Maar kan wel Subject-NP Dat 

Kan je volgens mij nergens met ondertiteling kijken Object-NP Die 

Heb je niet nodig volgens mij Object-NP Dat 

Moet je even debklokeren Object-NP Die 

Krijg je weer reclame AdvP Dan 

Maar is leuk he [REMOVED] Subject-NP Het 

Nee klopt maar is altijd wel leuk om te kijken als je 

je verveelt ofzo 

Subject-NP Dat 

Ben nu bij het begin van seizoen [REMOVED] Subject-NP Ik 

Jaa had ik ook Object-NP Dat 

Maar als je alles ervan hebt gezien wil je andere 

serie kijken en als er dan elke week nieuwe 

aflevering komt kan je dat kijken 

AdvP Dat 

Jaa moet zelf Subject-NP Ik 

Ja klopt hahaha Subject-NP Dat 
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Jaa is goed Subject-NP Dat 

Jaa is goedd Subject-NP Dat 

Nee kan niet Subject-NP Dat 

Okay is goed Subject-NP Dat 

Neee doe ik dan ook niet Object-NP Dat 

Moet ik dan even zoeken haha Object-NP Dat 

Weet ik dus ook niet Object-NP Dat 

Nee klopt Subject-NP Dat 

Dus wordt echt drama Subject-NP Het 

Ja kan ook Subject-NP Dat 

Valt wel mee Subject-NP Dat 

Wordt zowieso allemaal mega duur Subject-NP Het 

Jaa klopt hahaha Subject-NP Dat 

Ja klopt bij de herenmode volgens mij Subject-NP Dat 

Jaa kan nog steeds Subject-NP Het 

Is goeddd Subject-NP Dat 

Hahahaha maakt niet uit Subject-NP Dat 

Was wel leuk hihi Subject-NP Het 

Nee snap ik maar iedereen denkt van binnen echt zo 

van wtf gijs weer hoor enzo 

Object-NP Dat 

Hahahaha klopt Subject-NP Dat 

Hahaha klinkt lekker Subject-NP Dat 

Doe ik straks ik moet nu werken Object-NP Dat 

 

Gesprek 96: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Haha jammer heb nieuwe tellie Subject-NP Ik 

Want valt volgens mij wel mee hahs Subject-NP Het 

Hmm ja ben misschien wel schijnheilig haha Subject-NP Ik 

En was ook best wel random opzich haha Subject-NP Het 

Valt wel mee Subject-NP Dat 

Sorry maar valt wel mee hoe sletterig dat is Subject-NP Het 

En moet vanavond weer werken Subject-NP Ik 

Ben net thuis Subject-NP Ik 

Sorry wil wel Subject-NP Ik 
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Sorry ben ziek thuis en heb de hele tijd al geslapen Subject-NP Ik 

Hihi is goedd Subject-NP Dat 

Hihi moet jij zeggen😙 Object-NP Dat 

Nee lig de hele dag in bed Subject-NP Ik 

Is oude foto Subject-NP Dat 

Haha valt toch wel mee Subject-NP Dat 

Ben druk met leren en moe Subject-NP Ik 

Ging echt dood op de fiets Subject-NP Ik 

Kan ook hahahhaa Subject-NP Dat 

Zijn allebei fab😍 Subject-NP Ze 

Hahaha sorry ben moe Subject-NP Ik 

Hahahha maakt niet uit Subject-NP Dat 

Maar was liever wat met jouw gaan doen Subject-NP Ik 

Sorry was werken Subject-NP Ik 

Klinkt echt pijnlijk Subject-NP Dat 

Maar is wel kut Subject-NP Het 

Staat me voor geen meter Subject-NP Dat 

Jaa klopt sorry Subject-NP Dat 

Klopt alleen van die minion dingen hahahaha Subject-NP Het  

 

Gesprek 97: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Moet via oude mobiel en die heeft mijn vader nu 

ofzo dus kan straks 

Subject-NP Dat 

Ben al aan het gebruiken nu Subject-NP Ik 

Ben nu fotos van iphone aan het overzetten op deze 

want ik kan er echt niet tegen dat hier niks opstaat 

Subject-NP Ik 

Hahah dacht ik al Object-NP Dat 

Heeey was leuk😊 Subject-NP Het 

Jaa is goed Subject-NP Dat 

Maakt niet uit ik heb nog chips Subject-NP Dat 

Euhmmm weet niet of jij nog graag een film wil 

zien anders kunnen we wel via netflix kijken 

Subject-NP Ik 

En heb morgen geen tijd dus moest het vandaag wel 

af 

Subject-NP Ik 



 135 

En wil frans ook al voor een deel kennen Subject-NP Ik 

Ben game of thrones aan het kijken haha Subject-NP Ik 

Ja snap ik Object-NP Dat 

Okay doe ik hihi Object-NP Dat 

Is dus gewoon een aandachtshoer hahah Subject-NP Hij 

Zitten in de aula😑 Subject-NP Wij 

Hahaha nee is echt dood stil Subject-NP Het 

Hahaha snap ik Object-NP Dat 

Is natuurlijk super gezellige met mevrouw klein Subject-NP Het 

Moet je langs mijn ah daar zit er een naast AdvP Dan 

Hahaha snap ik Object-NP Dat 

Ja zou kunnen Subject-NP Dat 

Hahha maakt opzich niet uit hoor Subject-NP Dat 

Was toch moe Subject-NP Ik 

Heb niks te doen😢😢😢 Subject-NP Ik 

Kan nog Subject-NP Dat 

Jaaa snap ij Object-NP Dat 

Hahaha is goed Subject-NP Sat 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Ja maar overleef je wel Object-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Is gucci Subject-NP Dat 

Weet ik niet Object-NP Dat 

Is verrassing Subject-NP Het 

Jaa is goed Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Heb geen zin Subject-NP Ik 

Hahahha jaa doen we Object-NP Dat 

Staat er namelijk op Subject-NP Het 

Dus sta [REMOVED] dus valt nog wel mee Subject-NP Ik 

Ja weet ik maar vertel gewoon straks Object-NP Dat 

Dus zeg wel morgen Subject-NP Ik 

En moest naar de stad voor haarlak Subject-NP Ik 

En heb nu ook mouse gehaald even kijken of dat 

werkt haha 

Subject-NP Ik 
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Maar was vast iets stoms geweest Subject-NP Het 

Is goed hoor Subject-NP Dat 

Hahaha snap ik Object-NP Dat 

Nee viel wel mee Subject-NP Dat 

Nee slaapt op de bank haha Subject-NP Zij 

Hahahhaa ja is goed Subject-NP Dat 

Klinkt echt heel dom als je het zo zegt hahahaha Subject-NP Dat 

Ja klopt maar gewoon wat zij er van vinden enzo Subject-NP Dat 

En is fijn om met meer mensen erover te praten 

enzo 

Subject-NP Het 

Nee is niet zo hoor Subject-NP Dat 

En heb ook eigenlijk geen zin om alleen bij mijn 

ouders te zitten haha 

Subject-NP Ik 

Als je graag wilde had je moeten gaan haha AdvP Dan 

Was grapje Subject-NP Dat 

Staat niet in de dtoets Subject-NP Het 

Staat er namelijk boven Subject-NP Dat 

Ja klopt vond ik ook al raar Subject-NP Dat 

Wordt ik echt niet goed van PP Daar 

Staat ook niet in het boek Subject-NP Het 

Ja denk het ook want ik heb echt wel iets goed Subject-NP Ik 

Ja klopt maar op internet stond dit: Subject-NP Dat 

Ja vond ik ook al kut Object-NP Dat 

Is echt leuk liedje Subject-NP Het 

Maar heb in ieder geval gestuurd Subject-NP Ik 

Is van hannah montana😂😂😂 Subject-NP Het 

Stond op van die forums enzo Subject-NP Dat 

Nee vindt dat echt rare opdracht volgens mij is het 

bij # alles een noot omhoog en bij b alles een noot 

omlaag 

Subject-NP Ik 

Licht eraan hoe de andere het doen Subject-NP Dat 

Haha mag niet Subject-NP Dat 

Ja klopt dat vond ik dus ook raar dat ik dat niet 

hoefde te doen 

Subject-NP Dat 

Was ik even vergeten😐 Object-NP Dat 



 137 

Ja denk het wel Subject-NP Ik 

Ja klopt haha Subject-NP Dat 

Hahaha snap ik Subject-NP Dat 

Hahaha kan ook Subject-NP Dat 

Is goed👍👍 Subject-NP Dat 

Jaa is goed Subject-NP Dat 

Moeten we ook naar de action haha AdvP Dan 

Maar is wel spannend hoor haha Subject-NP Het 

Ja ie echt slecht allemaal Subject-NP Het 

Ja klopt haha Subject-NP Dat 

Jaa is goed Subject-NP Dat 

Zien wr sttaks wel okay Object-NP Dat 

Hahaha is goed Subject-NP Dat 

Jaaa klopt Subject-NP Dat 

Jaa klopt haha Subject-NP Dat 

Licht er een beetje aan Subject-NP Dat 

Hoeft niet hoor Subject-NP Dat 

Oh moet even kijken Subject-NP Ik 

Jaa is ook leuk toch Subject-NP Dat 

En wordt dan ook wel leuk Subject-NP Het 

Ja is het ook Object-NP Dat 

Ging wel okay Subject-NP Het 

Ging wel okay Subject-NP Het 

Staat er nog niet op Subject-NP Het 

Was wel leuker dan whatsapp enzo Subject-NP Het 

Jaa kan ook Subject-NP Dat 

Jaaaa dacht ik dus ook al haha Object-NP Dat 

Nee hoef morgen niet Subject-NP Ik 

En ben net klaar dus echt fucking laat Subject-NP Ik 

Maar kan wel Subject-NP Dat 

Moet je maar kijken of je zin hebt vanavond AdvP Dan 

Is goedd kijk maar gewoon hihi Subject-NP Dt 

Maakt niet uit als je niet kan Subject-NP Het 

Want is ook wel warm hahahaha Subject-NP Het 

Maar is wel leuk om te gaan😉 Subject-NP Het 
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Jaa is ook goed Subject-NP Dat 

Komt ook door de hitte denk [REMOVED] Subject-NP Dat 

Ja klopt Subject-NP Dat 

Ja klopt maar overkamp ging vorige keer al half 

[REMOVED] weg 

Subject-NP Dat 

Ja klopt Subject-NP Dat 

Jaa mag wel Subject-NP Dat 

Is gelukkig wel tegenover Subject-NP Dat 

Want stond eerst helemaal niet op de planning Subject-NP Het 

Maar kan er niet zoveel tegen doen Subject-NP Ik 

Hahahaha ja klopt Subject-NP Dat 

Hahahaha kan Subject-NP Dat 

Hahahaha klopt Subject-NP Dat 

Ja denk het ook Subject-NP Ik 

Hahahaha kan ook Subject-NP Dat 

Jaa is goed Subject-NP Dat 

Licht eraan of jij kan Subject-NP Dat 

Hqhaha is ook goed Subject-NP Dat 

Jaa is goed Subject-NP Dat 

Jaa is goed Subject-NP Dat 

Haha is goed Subject-NP Dat 

Jaa kan ook haha Subject-NP Dat 

Hahahah hoop het ook Subject-NP Ik 

Jaa is goedd Subject-NP Dat 

Jaa klopt Subject-NP Dat 

Jaa moet ik nog wel uitprinten Object-NP Die 

Als je dat niet doet worden ze denk ik bsoos AdvP Dan 

Jaaa is goed Subject-NP Dat 

Jaa is goed cutie Subject-NP Dat 

Jaaa weet ik haha Object-NP Dat 

Hahaha is ook goed Subject-NP Dat 

Maakt niet uit als er troep [REMOVED] Subject-NP Het 

Is goed☺ Subject-NP Dat 

Is positief hoor Subject-NP Het 

Maar hangt er vanaf of we alles hebben Subject-NP Dat 
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Jaa klopt maar dat boeit me niks Subject-NP Dat 

Ja klopt maar ze heeft nooit gezegt of het nou uit is Subject-NP Dat 

Lijkt makkelijk maar is echt super zwaar Subject-NP Het 

Nee denk het ook niet Subject-NP Ik 

Ja klopt Subject-NP Het 

Is wel dertig euro Subject-NP Het 

Is mijn eerste les sinds december hahaha Subject-NP Het 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Is goedss Subject-NP Dat 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Jaa is goed Subject-NP Dat 

Was altijd al Subject-NP Dat 

Maakt mij niet uit Subject-NP Het 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Hahaha    is ook goed Subject-NP Dat 

Maakt mij niet uit Subject-NP Dat 

Jaa zou wel kunnen Subject-NP Dat 

Maakt mij niet zoveel uit Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Jaa is goef Subject-NP Dat 

Jaa is goed Subject-NP Dat 

Hahaha is goed Subject-NP Dat 

Is ook goedd Subject-NP Dat 

Was echt lekker Subject-NP Het 

Was maar [REMOVED] euro maar is moeilijk of ik 

hem zou houden 

Subject-NP Het 

Ja klopt maar femke zei dat hij heel lelijk is dus ik 

weet het niet hahahha 

Subject-NP Dat 

Ja klopt 😣 Subject-NP Dat 

Jaaa is goed Subject-NP Dat 

Hahahaha is goed Subject-NP Dat 

Jaa klopt hahahaha Subject-NP Dat 

Jaa klopt Subject-NP Dat 

Jaa is goed Subject-NP Dat 
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Hahahaha klopt maar dan leren ze elkaar kennen Subject-NP Dat 

Okay is goed Subject-NP Dat 

Ja dacht ik dus ook Object-NP Dat 

Jaa kan ook maar ze willen allemaal thuis eten haha Subject-NP Dat 

Klinkt echy alsof het een gevangenis is Subject-NP Het 

Jaa is goed Subject-NP Dat 

Hahaha is goed Subject-NP Dat 

Kan wel haha Subject-NP Het 

Jaa klopt Subject-NP Dat 

Maar is beetje awkward Subject-NP Het 

Jaa was ook het plan hahahaha Subject-NP Dat 

Ga ik nu kijken Object-NP Dat 

Was wel leuk alleen ik was heel moe Subject-NP Het 

Jaa is goedddd Subject-NP Dat 

Jaa is goedd Subject-NP Dat 

Oke is goedd Subject-NP Dat 

Jaa is goedd Subject-NP Dat 

Okee is goed Subject-NP Dat 

Ja klopt hahahaha Subject-NP Dat 

Snap ik Object-NP Dat 

Was niet zon slim idee Subject-NP Het 

Ja denkt het wel Subject-NP Ik 

Heeft geen haast hoor haha Subject-NP Het 

Hahaha dacht er net pas aan Subject-NP Ik 

Maar zou wel fijn zijn hihi Subject-NP Het 

Jaa was leuk Subject-NP Het 

Is veel rustiger Subject-NP Dat 

Jaa klopt Subject-NP Dat 

Jaaa staat op onedrive Subject-NP Die 

Ja klopt anders doen we wel niet Subject-NP Dat 

Ja klopt hahaha Subject-NP Dat 

Jaa is goedd Subject-NP Dat 

Ja is goedd Subject-NP Dat 

Jaa kan wel Subject-NP Dat 

Jaa is goedd Subject-NP Dat 
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Jaa denk het ook Subject-NP Ik 

Kan wel denk ik Subject-NP Dat 

Is wel stap terug maarja Subject-NP Het 

Is goedd Subject-NP Dat 

Heb je wel lekker uren gemaakt AdvP Dan 

Maar scheelde  niet veel Subject-NP Het 

Hahaha maakt niet uit Subject-NP Dat 

Ging wel ok hahahaha Subject-NP Het 

Jaa is goedd Subject-NP Dat 

Is leukkko Subject-NP Het 

Jaa klopt toen waren we net bij mijn zus Subject-NP Dat 

Zitten wel lekker [REMOVED] Subject-NP Ze 

Nee is echt leukk Subject-NP Het 

Hahaha jaa is goedd Subject-NP Dat 

Ben vanaf [REMOVED] al aan het werken Subject-NP Ik 

Heb geen zin meer Subject-NP Ik 

Jaa klopt Subject-NP Dat 

Ja klopt hahaha Subject-NP Dat 

Nee durf ik niet haha Object-NP Dat 

Hahahaha ja klopt Subject-NP Dat 

Jaa klopt Subject-NP Dat 

Jaa is goedd Subject-NP Dat 

Okeeee is goedd Subject-NP Dat 

Klopt hahahaha Subject-NP Dat 

Okee klopt😂 Subject-NP Dat 

Love zijn kleren Subject-NP Ik 

Klopt heel jong hahahah Subject-NP Dat 

Klopt hahaha Subject-NP Dat  

 

Gesprek 98: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ja mag wel hahaha Subject-NP Dat 

Jaa zou ik ook doen haha Object-NP Dat 

Jaaa snap ik zou wel leuk zijn hihi Object-NP Dat 

Maar irriteer me de hele tijd dood haha Subject-NP Ik 
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Vindt ik niet erg hoor Object-NP Dat 

Jaa is goedd Subject-NP Dat 

Vindt ik niet erg hoor hahahaha Object-NP Dat 

Jaa kan je doen zeg maar wat er uit komt Object-NP Dat 

Hahahaha ja mayke kan zelf ook wel wat regelen 

als ze graag wil gaan 😂 

Subject-NP Ik 

Jaa doen we ook Object-NP Dat 

Jaa had ik ook Object-NP Dat 

Ooh jaa is ook niet zo handig geplant Subject-NP Het 

Jaa denk het ook wel Subject-NP Ik 

Hahaha smaakt waarschijnlijk super lekker😉 Subject-NP Het 

Jaaa heb er echt zin in Subject-NP Ik 

Sorry duurt even want ik kan ze niet allemaal 

tegelijk verzenden 

Subject-NP Het  

 

Gesprek 99: man, 18 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Jaaa snap ik Object-NP Dat 

Jaa is goed Subject-NP Dat 

Nee heb geen idee wat het is hahaha Subject-NP Ik 

Ooh ja ben ik wel eens geweest PP Daar 

En moet zo al weg Subject-NP Ik  

 

Gesprek 100: vrouw, 20 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Hahah oke. Ja is goed 😄 Subject-NP Dat 

Ja had ik ook! Object-NP Dat 

Nee ben geen zuster Subject-NP Ik 

Heb al [REMOVED] uur een document voor school 

open staan. 

Subject-NP Ik 

Ja is goed 😄Hoe zit jij dinsdag Subject-NP Dat 

Haha is heel normaal toch! Hulp aanbieden Subject-NP Dat 

Ga nu naar de corner Subject-NP Ik 

Komt goed! Subject-NP Dat 

Ben nu net thuis Subject-NP Ik 
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Was echt super rustig Subject-NP Het 

Hee gaat goed m'n telefoon was leeg. Hoe is t met 

jou? 

Subject-NP Het 

Zal wel veel schelen Subject-NP Dat 

Haha ja snap ik Object-NP Dat 

Was super moe Subject-NP Ik 

Ja haha ga ik nu ook doen Object-NP Dat  

 

Gesprek 101: vrouw, 20 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Klopt haha Subject-NP Dat 

Ga morgen met sociologie beginnen Subject-NP Ik 

Vandaag wezen winkelen haha, was er helemaal 

klaar mee 

Subject-NP Ik 

Komt wel goed , jij ook succes Subject-NP Dat 

Klopt Subject-NP Dat 

Is goed ! Hoe laat  zijn jullie er ongeveer ? Subject-NP Dat 

Hahah klopt ga zo wel weer aan school Subject-NP Dat 

Sorry was in [REMOVED] en m'n telefoon was 

leeg 

Subject-NP Ik 

Ben bij mijn ouders Subject-NP Ik 

Heb m daar geüpload Subject-NP Ik 

Moest even Googlen ik kende het niet Subject-NP Ik 

Is goed ga ik doen Subject-NP Dat 

Ik zag je net haha was alleen te laat om hoi te 

zeggen 

Subject-NP Ik 

Staat geloof ik wel duidelijk uitgelegd in de shl Subject-NP Dat 

Ja doe ik Object-NP Dat 

Ja klopt Subject-NP Dat 

Ja klopt Subject-NP Dat 

Is niet heel moeilijk opzich Subject-NP Dat 

Top, was geen probleem Subject-NP Het 

Ja doe ik vanavond even!  Object-NP Dat 

Komt vast goed! Heb je goed geleerd? Subject-NP Het 

Lag onder de bank Subject-NP Hij 

Mwa valt mee Subject-NP Het 
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Heb het gevoel dat ik het wel goed ken Subject-NP Ik 

Heb vorige week niets kunnen doen Subject-NP Ik 

Ja klopt Subject-NP Ik  

 

Gesprek 102: vrouw, 20 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Nee ben niet benaderd Subject-NP Ik 

Ja doe ik vanavond even ben nu niet thuis Object-NP Dat 

 

Gesprek 103: vrouw, 20 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ligt eraan waarmee Subject-NP Het 

Oke top , neem ik mee Object-NP Dat 

Krijgen alleen een vervangende opdracht Subject-NP We 

Ben alleen zo bang dat er rellen komen.  Subject-NP Ik 

Maar was wel gezellig Subject-NP Het 

Jaa klopt was gezellig Subject-NP Dat 

Heb je goed georganiseerd 😄 Object-NP Dat 

Krijg dan al mijn jaarrekeningen , kerst cadeaus , + 

cadeau voor m'n ouders omdat ze [REMOVED] 

jaar getrouwd zijn. Zou t wel leuk Vinden om er 

heen te gaan. 

Subject-NP Ik 

Maar zal je niet meer storen, is niet leuk voor je 

vriendin. 

Subject-NP Ik 

Haha ja moest er even wat van zeggen Subject-NP Ik 

Ja heb ik af, jij Object-NP Dat 

Komt vast goed! Subject-NP Dat 

O sorry wist niet dat jullie uit elkaar waren! Subject-NP Ik 

Wist dat het niet helemaal lekker liep Subject-NP Ik 

Ja snap ik Object-NP Dat 

Klopt ik weet zeker dat er bij jou ook iets moois uit 

komt 

Subject-NP Dat 

Moet tot [REMOVED] dus dat wordt denk ik te laat Subject-NP Ik 

 

Gesprek 104: vrouw, 20 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 
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Zitten een beetje krap met geld deze maand en is er 

iets mis gegaan met het loon van [REMOVED].  

Subject-NP Wij 

Ja weet ik, maar je zei 'is het eigenlijk ook niet' of 

bedoel je dat de kater niet onder uitgaan valt 

Object-NP Dat 

Vind t wel mee vallen, staat wel leuk! Subject-NP Ik 

Ja is goed! Subject-NP Dat 

Kan eventueel ook wel bij mijn ouders Subject-NP Het  

Ja had t wel leuk gevonden ☺ Subject-NP Ik  

 

Gesprek 105: vrouw, 20 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Zal m niet doorsturen Subject-NP Ik 

Hee jaa heb ik gezien , we komen Object-NP Dat 

Ben morgen zwarte piet vandaar Subject-NP Ik 

Vind het echt heel jammer maar wij kunnen morgen 

niet langskomen. 😔 sorry vind het echt heel erg 

jammer. Wilde je wel weer graag zien.  

Subject-NP Ik 

Is goed ! Subject-NP Dat 

Ja kan kloppen ben in [REMOVED]. Subject-NP Dat 

O nee had ik niet gezien Object-NP Dat 

Ging condoleren dus lette ook niet echt op Subject-NP Ik 

Zou mooi zijn Subject-NP Dat 

Ja snap ik Object-NP Dat  

 

Gesprek 106: vrouw, 20 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Kijk even m'n serie af dan stuur ik hem Subject-NP Ik 

Oke is goed beterschap. Subject-NP Dat 

Succes met afrijden ! Komt vast goed 😘 Subject-NP Het 

Nee snap ik Object-NP Dat 

Ja heb hem een berichtje gedaan, maar hij is nog 

niet online 

Subject-NP Ik  

Haha succes zie je wel op school Subject-NP Ik 

Maakt niet uit, kan gebeuren 😘 Subject-NP Het 
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Zou ook nog even met [REMOVED] gaan zitten 

voor werkveldorientatie 

Subject-NP Ik 

Hebben we pas om [REMOVED] haha Object-NP Dat 

Haha oke Zie je zo Subject-NP Ik 

Oke is goed! Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Zie ik je op school AdvP Dan 

Is goed! Subject-NP Dat 

Hee [REMOVED], ja lijkt me een goed plan! Subject-NP Dat 

Is goed! Subject-NP Dat 

Jaa snap ik 😄  Object-NP Dat 

Hoop dat het snel komt Subject-NP Ik 

Had daar echt heel goed voor geleerd Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Heb vergadering op stage Subject-NP Ik 

Ehm vind ik lastig on te zeggen Object-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Oke top! Zie je zo Subject-NP Ik 

Haha is goed Subject-NP Dat 

Oke is goed! Subject-NP Dat 

Heb niet heel veel geleerd Subject-NP Ik 

 

Gesprek 107: vrouw, 23 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Kan :) Subject-NP Dat 

Moet lukken, we hebben die van alissa ook nog :) Subject-NP Dat 

De mijne was [REMOVED] euro. Ik kan jullie zijn 

naam doorgeven, hij zit ook op marktplaats. Moet 

je alleen wel ergens in overijssel die fiets ophalen 

AdvP Dan 

Moet je alleen wel weten waar je naar moet kijken AdvP Dan 

Kan je wel al wennen idd AdvP Dan 

Wachten we gewoon op jou met boeken. AdvP Dan 

Moest nog even de hotels op een rijtje zetten qua 

prijzen enzo 

Subject-NP Ik 
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Hoef je niet eens elke dag te wassen en alleem 

water is genoeg. Droogt ook echt mega snel en 

helpt heel goed tegen zadelpijn en dooie poezem 

AdvP Dan 

Ben een beetje een miep daarmee Subject-NP Ik 

Lijkt me ook.  Subject-NP Dat 

Moet je alleen wel je email doorgeven AdvP Dan 

En geldt voor annika en nikki ook natuurlijk.  Subject-NP Dat 

Top, doen we dat! Tot dan! AdvP Dan 

Heb ook contact opgenomen met disney over de 

fietsen 

Subject-NP Ik 

Geeft niet, ik ben nogal een control freak dus vind t 

niet erg. Maar dat weet je 😜 

Subject-NP Dat 

Komt doordat roland garros dat weekend is Subject-NP Dat 

Moet je extra betalen. AdvP Dan 

Haha, ziet er professioneel uit 👍 Subject-NP Het 

Top, ga ik dat zo doen. Moet eerst nog even een 

uurtje in een paal gaan hangen (het is fantastisch!!!) 

AdvP Dan/ik 

Kunnen we samen trainen :) AdvP Dan 

Heb even snel gekeken e  prijs is volgens mij nog 

hetzelfde :) 

Subject-NP Ik 

Ziet er goed uit! Subject-NP Het 

Licht aan je perceptie van het licht Subject-NP Dat 

Doe ik :) Object-NP Dat 

Valt mee, maar ik loop [REMOVED] met een 

rugzak, dus ben t gewend. Zal per persoon 

verschillen 

Subject-NP Het 

Kan ook! Subject-NP Dat  

 

Gesprek 108: vrouw, 23 

Geen.  

 

Gesprek 109: vrouw, 23 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Wilde weten wie er een massage wilde en welke Subject-NP Ik 
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Ok, mooi! Neem ik [REMOVED] min 

ontspanningsmassage 

AdvP Dan 

Ok, ga ik reserveren AdvP Dan 

Als jij dan die vouchers meeneemt, komt alles goed 

:) 

AdvP Dan 

Moet ik werken AdvP Dan 

Ga ik die regelen :) AdvP Dan 

Zit al in mn tas :) Subject-NP Het 

Ik kan! Moet ik alleen wel doorlezen... AdvP Dan 

Ben trouwens net naar the theory of everything 

geweest. GEWELDIG!!! 

Subject-NP Ik 

Hoor net van [REMOVED] dat de deur van 

[REMOVED] sinds Kerst weer gesloten is. 

Subject-NP Ik 

 

Gesprek 110: vrouw, 19 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Is goed. Object-NP Dat 

Ben misschien wel een beetje lief voor mezelf 

geweest met nakijken 

Subject-NP Ik 

Ligt eraan hoe de toets gaat. Subject-NP Dat 

Haha. Zou niet goed zijn als dat niet zo was. Subject-NP Het 

Moet je naar die ene man gaan AdvP Dan 

Zou misschien wel slim zijn om vast een beetje 

mijn ritme te verschuiven. 

Subject-NP Het 

Ben ik niet tegen gekomen. Object-NP Die 

Beloofd niet veel goeds voor ons tentamen dan. Subject-NP Dat 

Weet ik niet. Object-NP Dat 

Zou leuk zijn Subject-NP Dat 

Ok. Kom ik zo. 😊 AdvP Dat 

Kan. Maar ik bedoelde dat jullie hier nog even 

komen zitten 😊 

Subject-NP Dat 

Oh zou kunnen, maar hij had geen hesje om of zo 

en het was echt een grote hond. Groter dan een 

labrador en dan ofzo. 

Subject-NP Dat 

Nee hooet niet. Subject-NP Dat 
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Is niet echt iets voor mij.  Subject-NP Het 

Is goed. Subject-NP Dat 

Nee stond in het blokboek dat het hc juist is om de 

antwoorden te checken. 

Subject-NP Er 

Ja klopt maar de vraag is wat er dan nog 

beschikbaar is. 

Subject-NP Dat 

Kan toch sowieso wel als je ervoor/erna nog ergens 

gaat eten ofzo. 

Subject-NP Het 

Hoeven we niet per se tot april voor te wachten 😉 AdvP Dan 

Ja klopt Subject-NP Dat 

Moeten we even kijken of dit volgende week ook 

nog zo is of dat het opschuift. 

AdvP Dan 

Kan ik wel meenemen, maar staat de fiets nu bij jou 

thuis of op de uni. 

Object-NP Die 

Ben hem niet tegengekomen. Er staan wel meerdere 

samenvattingen op IFMSA. 

Subject-NP Ik 

Doen we 😊 Object-NP Dat 

Ziet er een beetje chique uit voor ons. Subject-NP Het 

Weet ik. Ik zit je te pesten 😉 Maar ik vind het niet 

zo heel interessant. 

Object-NP Dat 

Ben net klaar met [REMOVED]. Subject-NP Ik 

Weet ik. Object-NP Dat 

Denk ik ook niet nee. Object-NP Dat 

Weet ik niet, maar je kunt hem altijd meenemen. Object-NP Dat 

Ik zit nu in de bus terug. Kan zo wel naar de 

kantine komen. 

Subject-NP Ik 

Haha. Heb je wel alle ruimte om vragen te stellen. AdvP Dan 

Haha 😄 Zal ik niet doen. Object-NP Dat 

Zaten allerlei kromme uitspraken in. Subject-NP Er 

Staat nog niet op webdossier idd, maar ik dacht dat 

je hem al had nagekeken. 

Subject-NP Het 

Hoef je niet zo lang te wachten. AdvP Dan 

Ligt er bij mij iig een beetje aan tot hoe lang we bij 

de beurs blijven. 

Subject-NP Het 

Viel een beetje tegen. Subject-NP Het 
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Ja zag het, maar die volgens mij aan de waalkade Subject-NP Ik 

Nee zegt mij ook niets, maar straks stonden al die 

dingen ergens verborgen in een tekst die ik niet 

gelezen heb 😦 

Subject-NP Dat 

Ja is goed. Doe ik. Subject-NP Dat 

Denk ik. Object-NP Dat 

Ja heb ik gelezen.  Object-NP Dat 

Ja had het gelezen.  Nu snap ik die vraag ook 😊 Subject-NP Ik 

Oh ja wacht dat klopt. Heb niet helemaal goed 

gekeken. 

Subject-NP Ik 

Ga ik toch nog met een goed gevoek naar de toets. AdvP Dan 

Ga ik morgen even doen. Object-NP Dat 

Ben nu alvast bezig met ZSO [REMOVED] van 

bewegingsapparaat. 

Subject-NP Ik 

Haha maakt niet uit hoor Subject-NP Dat 

Ja is goed.  Subject-NP Dat 

Ja klopt. [REMOVED] is wel weer lang. Subject-NP Dat 

Ja is goed. We moeten [REMOVED] min van te 

voren melden. 

Subject-NP Dat 

Wou het net vragen. Subject-NP Ik 

Maak ik morgen wel even een foto. AdvP Dan 

Als ze hem in de bieb hebben kijk ik daar wel. Net 

zo makkelijk. Hoef jij het boek niet mee te slepen. 

AdvP Dan 

Ja vond het ook super gezellig. Subject-NP Ik 

Vind het niet super. We kunnen ook bij jou thuis 

eten [REMOVED]. Dan kunnen we zelf kiezen wat 

we eten. 

Subject-NP Ik 

 

Gesprek 111: man, 20 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Haha nee klopt Subject-NP Dat 

Kan ermee douchen Subject-NP Ik 

Kan dan wel muziek luisteren Subject-NP Ik 

Ben nog bij m’n ouders Subject-NP Ik 

Ben om vijf ook pas in [REMOVED] Subject-NP Ik 
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[REMOVED] ben in [REMOVED] Subject-NP Ik 

Kom eraan Subject-NP Ik 

Denk je hotmail adres dan ofzo Subject-NP Ik 

Is gewoon naar je hotmail gestuurd Subject-NP Het 

Begint wel pas om Subject-NP Het 

Snap er ook niets van Subject-NP Ik 

Heb een bom, een straight en twee paar Subject-NP Ik 

Zit eraan Subject-NP Ik 

Nee heb pia Subject-NP Ik 

Ben een studiekeuzetest aan het doen Subject-NP Ik 

Ga nu fietsen Subject-NP Ik 

Heb zin om te tennissen Subject-NP Ik  

Heb alleen geen spullen hier Subject-NP Ik 

Kan niet zien of er banen vrij zijn Subject-NP Ik 

Nee doe ik niet aan PP Daar 

Moet wel leuk blijven Subject-NP Het 

Heb laatst nog hardgelopen Subject-NP Ik 

Zit nog te vergaderen nu Subject-NP Ik 

Jaa zag ik haha Object-NP Dat 

Zie t niet staan Subject-NP Ik 

Ben nu bij m'n ouders haha Subject-NP Ik 

Ja pak zo de bus Subject-NP Ik 

Was er al om half tien Subject-NP Hij 

En is gratis he Subject-NP Het 

Denk ik Object-NP Dat 

Maar ga misschien vanavond op en neer Subject-NP Ik 

Ja wist ook niet zeker waar hij was Subject-NP Ik 

Maar moet m'n sd-kaart er nog uit halen Subject-NP Ik 

Begint met een J Subject-NP Het 

Houdt van wijn Subject-NP Hij 

Weet niet of ze het heel erg vindt Subject-NP Ik 

Ben nu op weg naar de open dag haha Subject-NP Ik 

Denk politicologie Subject-NP Ik 

Stond fijn voor lul bij voorlichting trouwens Subject-NP Ik 

Vroegen in welk jaar iedereen zat Subject-NP Ze 
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Gingen ook steeds uitleggen over bsa enzo Subject-NP Ze 

Heb ik al ontmoet Object-NP Die 

Ben er bijna Subject-NP Ik 

[REMOVED] ben er Subject-NP Ik 

Haha zit te werken man Subject-NP Ik 

Ben thyis Subject-NP Ik 

Heb alleen niet zoveel drank Subject-NP Ik 

Heb m open gezet haha Subject-NP Ik 

Kee kom eraab Subject-NP Ik 

Stuur wel even door Subject-NP Ik 

Heb je Gmail niet in m’n telefoon Subject-NP Ik 

Dus staat op je hotmail Subject-NP Het 

Heb al gemaild Subject-NP Ik 

Moet nog even kijken Subject-NP Ik 

Zou even mailen Subject-NP Ik 

Jaa ligt in [REMOVED] Subject-NP Het 

Moet alleen even een manier hebben om 'm open te 

krijgen 

Subject-NP Ik 

Ben pas om [REMOVED] uur in [REMOVED] Subject-NP Ik 

Ja kan wel Subject-NP Dat 

Joo ben al in [REMOVED] Subject-NP Ik 

Heb m'n fiets ook niet hii Subject-NP Ik 

Kom over [REMOVED]m Subject-NP Ik 

Ben er Subject-NP Ik 

Maar weet niet of 't een aanbieding vanaf vandaag 

of tot vandaag is 

Subject-NP Ik 

Heb GV Subject-NP Ik 

Kan niet :( Subject-NP Ik 

Geloof t wel hahaha Subject-NP Ik 

Ja geloof t nog niet helemaal Subject-NP Ik 

Is toch gebeurd :p Subject-NP Het 

Maar verwacht een correctie Subject-NP Ik 

Kt staat nog steeds in osiris Subject-NP Het 

En heb nu precies [REMOVED] EC Subject-NP Ik 

Werd ook eens tijd Subject-NP Het 
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Was een vraag Subject-NP Het 

Ja deed best normaal Subject-NP Ze 

Jaa snap ik Object-NP Dat 

Ga dr morgen ook even appen Subject-NP Ik 

Wordt nog gezellig vanmiddag Subject-NP Dat 

Zat net achter computer te werken Subject-NP Ik 

Zegt ze weer ja Bas als [REMOVED] zo komt moet 

je daar wel weg he 

AdvP Toen 

Zegt ze ja ik maak geen grap hoor AdvP Toen 

Is het beleid geloof ik Subject-NP Dat 

Tja heb t volgens mij al wel weer duidelijk gemaakt 

wat ik er van vindt 

Subject-NP Ik 

Ben er al Subject-NP Ik 

Ja kan even niet opnemen Subject-NP Ik 

Hebben we vorig jaar wel eens gedaan als er geen 

bonnetje was 

Object-NP Dat 

Ja vind ik wel kwalijk Object-NP Dat 

Heeft zichzelf niet betaald Subject-NP Hij 

Heb je [REMOVED] euro voor spin uitgegeven en 

dan zegt elien dat je liegt en je je geld niet krijgt 

AdvP Dan 

Had ze zelf niet bedacht ofzo? ;p Object-NP Dat 

Ga al over een uur weg haha Subject-NP Ik 

Kom eraan Subject-NP Ik 

Jaa is ook een mafkees Subject-NP Dat 

Zit continu aan de drugs Subject-NP Hij 

Oh dacht ik Object-NP dat 

 

Gesprek 112: vrouw, 16 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

0 Subject-NP Dat 

Is goed! Subject-NP Dat 

Ja doe ik! Object-NP Dat 

Hahah okii is goed! Succes met werken! Subject-NP Dat 

Jaa doe ik! Object-NP Dat 

Hhaha ja is goed, dat doe ik! Subject-NP Dat 

Hahah, maakt toch helemaal niet uit ;) Subject-NP Dat 
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Maakt mij niet uit, wat jij het liefst wilt? Subject-NP Het 

Is goed! Subject-NP Dat 

Is helemaal goed!! Subject-NP Dat 

Is helemaal goed! Dan spreek ik je nog wel! Subject-NP Dat  

 

Gesprek 113: vrouw, 21 

Geen. 

 

Gesprek 114: vrouw, 21 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Hoor net van [REMOVED] dat de deur van 

[REMOVED] sinds Kerst weer gesloten is. 

Subject-NP Ik 

Vet! Ben benieuwd! Subject-NP Ik 

 

Gesprek 115: vrouw, 22 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Hebben al gegeten � Subject-NP We 

Kan je wel Object-NP Dat 

Was leeeuk Subject-NP Dat 

Had sowieso t hele einde verkeerd onthouden, 

allemaal dingen die helemaal niet gebeurde 

Subject-NP Ik 

Ben trouwens aan t einde gestopt met dingen 

opschrijven want ik was druk met lezeb 

Subject-NP Ik 

Snap ik ja Object-NP Dat 

Maar als t goed is werkt jullie tomtom wel alleen 

gebruikt niemand em � 

AdvP Dan 

Jaa snap ik Object-NP Dat 

Okee is goed Subject-NP Dat 

Onee ben net pas aan t tandenpoetsen Subject-NP Ik 

Hoop t Subject-NP Ik 

Kan je vast heel mooi Object-NP Dat 

Weet nog niks � Subject-NP Ik 

Tot uh weet ik niet Object-NP Dat 

Denk dat dat t handigste is ja Subject-NP Ik 

Jaaaaaa ga ik doennn 😃😃😃😃 Object-NP Dat 
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En denk dat ik wel blijf voor enrique, is wel 

grappig 

Subject-NP Ik 

Nee joh was [REMOVED] uur pas afgelopen Subject-NP Het 

Ben nu in [REMOVED] voor overstap Subject-NP Ik 

Ga zo vliegtuig weer in Subject-NP Ik 

Vanmiddag!! Ga nu weg van.wifi.xxx Subject-NP Ik 

Doen we [REMOVED] dec AdvP Dan 

Doen we [REMOVED] dec AdvP Dan 

Yes will do Subject-NP I 

Heb em toch vorige week nog gezien Subject-NP Ik 

Ja weet ik maar heb dan dansen idd Object-NP Dat 

Ja ga ik doen Object-NP Dat 

Kannie wel aan Object-NP Dat 

Oeh zou echt gaaaaf zijn Subject-NP Dat 

Moest papa doorgeven Object-NP Dat 

Ja snap ik idd Object-NP Dat 

Ja zal t zo doen! Subject-NP Ik 

Moet sowieso nog wel dingen inleveren Subject-NP Ik 

Ja ging goed!! Hij heeft veel geslapen bij 

[REMOVED] haha 

Subject-NP Het 

Ja was gewoon goed bij dierenarts, we kwamen 

voor vaccinatie dusja 

Subject-NP Het 

Heb ik drie weken last van gehad PP Daar 

Jaaa isgoeddd! Subject-NP Dat 

Heb t gisteravond al doorgegeven, ik zag t gebeuren 

😁 

Subject-NP Ik 

Neehoor kan prima! Subject-NP Dat 

Maar zag in mn ooghoek blije meisjes Subject-NP Ik 

Ja klinkt goed he Subject-NP Dat 

Kunnen we lekker alles kijken wat we willen AdvP Dan 

Gaat goed ik ga bij elke snuffel direct naar t balkon 

dus al de hele dag geen ongelukjes 

Subject-NP Het 

Ja denk t ook Subject-NP Ik 

Jaa geloofdat ik die heb gedaan ja haha Subject-NP Ik 

Isgoeeed Subject-NP Dat 
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Weet t niet meer xD Subject-NP Ik 

Yesyes staan op mn lapto Subject-NP Die 

Komt nog 😘 Subject-NP Dat 

Jaa gaat goed hiir Subject-NP Het 

Denk t Subject-NP Ik 

Gaan nu weg bij goffert Subject-NP We 

Kom er zo aan Subject-NP Ik 

Zei t net tegen paps Subject-NP Ik 

Weten we nog niet 😜 Object-NP Dat 

Moeten we aan de oudjes laten zien.. Object-NP Dit 

Doet luck ook Object-NP Dat 

Kan ook aan ons liggen dua Subject-NP Het 

Is btw niet voor mn hele haar Subject-NP Die 

Wil alleen de onderkant ofzo Subject-NP Ik 

Was gewoon lekker op zn koekke aan t kauwen Subject-NP Hij 

Hahahaa komt t nu pas binnen Subject-NP Het 

En als ze iets anders vragen moet je me ff bellen AdvP Dan 

Ja weet ik! Object-NP Dat 

Maar ben ook de hele dag alleen thuis Subject-NP Ik 

Komt wel goed! Subject-NP Het 

Dacht dat jij nog niet klaar was met seizoen 

[REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Ben al in seizoen [REMOVED] Subject-NP Ik 

Ja gaat beter! Subject-NP Het 

Oke zou heel fijn zijn! Subject-NP Dat 

Hoop dat er treinen rijden met deze wind Subject-NP Ik 

Weet ik ook niet meer 😁 Object-NP Dat 

Maar heb em vandaag aan t lachen gemaakt Subject-NP Ik 

Jaa was wel leuk Subject-NP Het 

Lijkt me juist wel leuk om jou een keer 

dancehall/urban te zien doen 😇 

Subject-NP Het 

Was grappig Subject-NP Dat 

Heb een leuk verhaal Subject-NP Ik 

Vertel ik morgen 👍 Object-NP Dat 

Denk niet tegelijk Subject-NP Ik 
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Geloof t wel hoot Subject-NP Ik 

Ging ik weer naar buiten AdvP Toen 

Ben al een uur thuis maar nog steeds niet warm Subject-NP Ik 

Maar zal niet langer dan [REMOVED] uur duren 

denk ik? 

Subject-NP Het 

Moet op feeesboek Subject-NP Die 

Ken je nie misse Object-NP Die 

Begrijp je wat ik bedoel haha AdvP Dan 

Ben benieuwd of we de bus nog halen Subject-NP Ik 

Met mn paper? Neeeujoh heb net twee uur gedanst, 

moest mn dans aanleren 

Subject-NP Ik 

Was wel klaar met t vervelende stuk Subject-NP Ik 

Nee niet gegaan. Is beter voor mn knie + rest van 

lichaam denk ik 

Subject-NP Dat 

Duurt niet langer dab [REMOVED] min Subject-NP Het 

Is zo schattig Subject-NP Hij 

Ging goed Subject-NP Het 

Heb ook vanity gedanst! Subject-NP Ik 

Weet ik hoor Object-NP Dat 

Vergeet ik niet Object-NP Dat 

Ja klopt Subject-NP Dat 

Moet ik ze gewoon allemaal verorberen AdvP Dan 

Maar is wel vee Subject-NP Het 

Ben afhankelijk dan van wanneer zij weg willen Subject-NP Ik 

Moest even iets typen Subject-NP Ik 

Lijkt me handiger Subject-NP Dat 

Denk dat er wel veel mensen eerder komen Subject-NP Ik 

Nee heb visite haha Subject-NP Ik 

Heb wel tijd Subject-NP Ik 

Is nog niet zeker dat ik kom Subject-NP Het 

Wist je toch al ongeveer? Object-NP Dat 

Kan ik me voorstellen! Object-NP Dat 

En had t ook al gezegd tegen je Subject-NP Ik 

Had ik wel verwacht Object-NP Dat 

Ja weetniet hoe t gaat als we langer weg zijn Subject-NP Ik 

Blijft leuk Subject-NP Dat 
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Is gewoon familie van steef Subject-NP Dat 

En wtf is nick and jess eigenljjk want heb geen 

flauw idee waar je t over hebt 

Subject-NP Ik 

Dacht eerst new girl Subject-NP Ik 

Weetiknognie precies Object-NP Dat 

Jaa zal zo zoekeenn Subject-NP Ik 

Geloof dat t wel meevalt Subject-NP Ik 

Weetnie of jullie daar gelukkig van waren 

geworden 

Subject-NP Ik 

Is geen gedachte achter... Subject-NP Er 

Doen we zo Object-NP Dat 

Komt uit zoetermeer Subject-NP Ze 

Ga zo naar hui Subject-NP Ik 

Ojaa straks! Ben net ff weg van huis haha Subject-NP Ik 

Kijk ik later wel terug.haha Object-NP Dat 

Oke had ik gelijk 😁 AdvP Dan 

Komt nog wel meer denk ik want [REMOVED] 

heeft een heel goed team 

Subject-NP Er 

Hahaha snap ik Object-NP Dat 

Ja geloof t wel Subject-NP Ik 

Dus denk dat ik dat dan niet red Subject-NP Ik 

Heb er een les bij gekregeb op dinsdag Subject-NP Ik 

Nee komt nu ff niet zo goed uit haha Subject-NP Het 

Jaa lukt wel! Isgoeddd Subject-NP Dat 

Ging goed, volgende week ja 😁 [REMOVED] gaat 

alles doennn 

Subject-NP Het 

En als jij t haalt ben je [REMOVED] op 

[REMOVED] Bosch dus dat is lekker tegelijkertijd 

😊 

AdvP Dan 

Speelt in [REMOVED], [REMOVED] EN 

[REMOVED] 

Subject-NP Due 

Haha komt vast ggoei Subject-NP Het 

Denk t Subject-NP Ik 

Komen ze mee naar je school 😜 AdvP Dan 

lijkt nu net alsof je dat niet hebt gelezen Subject-NP Het 
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Heb een snelle overstap kunnen pakken Subject-NP Ik 

Ben [REMOVED] uur op [REMOVED], waar ben 

jij dan? 

Subject-NP Ik 

Ja was suuuuper leuk 😄 Subject-NP Het 

Heb ik  doorgegeven dat ik t niet red PP Aan hem 

 

Gesprek 116: vrouw, 23 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ben de mijne vergeten. Subject-NP Ik 

Is goed. Doe rustig aan. Subject-NP Dat 

Snap nu monads ook een stuk meer en heb de 

vragen gesteld waar we niet uit kwamen gisteren. 

Subject-NP Ik 

Ja, wist het niet zeker meer Subject-NP Ik 

Is straks pas om [REMOVED] uur Subject-NP Het 

Lig nu uitgeteld op bed Subject-NP Ik 

Heb echt geen zin in morgen Subject-NP Ik 

Weet t echt niet Subject-NP Ik 

Hmjeh, ging wel 😋 Subject-NP Het 

Oh, kan me best voorstellen dat dat even duurt Subject-NP Ik 

Hehe, kan niet geloven dat je dacht dat ik franc leuk 

zou vinden xD 

Subject-NP Ik 

Dus ben benieuwd hoe dat vordert Subject-NP Ik 

Maar denk niet dat hij geïnteresseerd in ons zou 

zijn :( 

Subject-NP Ik 

 

Gesprek 117: vrouw, 23 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Kan gebeuren 😋 Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Kom er aan Subject-NP Ik 

Heb er [REMOVED] gevonden. Subject-NP Ik 

Ja hoor, is goed.  Subject-NP Dat 

Is goed. Dan is het zondag Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Ja hoor is goed. Hoe laat? Subject-NP Dat 



 160 

Ja is goed Subject-NP Dat 

He, ben [REMOVED] min later. Had de bus gemist Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Is het ook. Subject-NP Dat 

Jep. Is goed. Subject-NP dat 

Is goed. Tot vanmiddag � Subject-NP Dat 

Is goed. Succes met leren. Subject-NP Dat 

Is goed. Hoe laat? Subject-NP Dat 

Is goed. Dan zorg ik dat ik er gewoon om 

[REMOVED] uur ben � 

Subject-NP Dat 

Hee, is goed.  Subject-NP Dat 

Is goed. Subject-NP Dat 

Komt wel goed Subject-NP Het 

Is goed Subject-NP Dat 

Ben benieuwd wat er mis ging Subject-NP Ik 

Is goed. Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Heb college tot half [REMOVED], kom daarna je 

kant op 

Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Maakt mij niet uit.  Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Ben klaar met tentamen dus kom er aan Subject-NP Ik 

Ben er iets voor [REMOVED] ofzo Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Zie je morgen Subject-NP Ik 

Nee sorry, heb altijd tot laat les. Subject-NP Ik 

Is goed. Sorry voor het gedoe Subject-NP Dat 

Kom er aan. Ben er tussen half en kwart voor 

[REMOVED] :) 

Subject-NP Ik 

Heb dan de hele dag college en s avonds les op stal Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Ben al klaar Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Jep is goed Subject-NP Dat 



 161 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Is goed Subject-NP Dat 

Zal appen als ik wegrol :) Subject-NP Ik 

Kom RR aan Subject-NP Ik 

Ja is goed Subject-NP Dat 

Hehe, maakt niet uit Subject-NP Het 

Heb ik soms ook last van PP Daar 

Sta ik voor een dichte deur... :p AdvP Dan 

Kom dan wel zsm je kant op Subject-NP Ik 

Ben nu al ong klaar. Ben je al thuis? Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Ja hoor. Is goed Subject-NP Dat 

Hee, denk dat dat goed is, maar ik check even hoe 

laat een vriendin van me nou naar stal wilde gaan 

met me. Oké? 

Subject-NP Ik 

 

Gesprek 118: vrouw, 23 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Jawel, heb er zeker zin in. Subject-NP Ik 

Nee, heb tentamens volgende week � Subject-NP Ik 

Dus kijk even of ik tegen die tijd zelf een nieuw 

setje aan kan schaffen 

Subject-NP Ik 

Ben nog steeds echt blij dat ik nu single ben. Subject-NP Ik 

Was vanmorgen alleen wat zenuwachtig over of de 

onderhandelingen goed zouden gaan. 

Subject-NP Ik 

Morgen even bellen? Ben nu net thuis en ben een 

beetje moe. 

Subject-NP Ik 

Zal je bellen als ik in de trein zit. Subject-NP Ik 

Ga ze vanavond hangen. Subject-NP Ik 

Had ze bij leen bakker kant en klaar gehaald Subject-NP Ik 

Moet ze zelf plooien Subject-NP Ik 

Fleurt alles ook wel goed op denk ik PP Daar 

Moet nog een afwerk strip plaatsen tussen laminaat 

en zeil 

Subject-NP Ik 
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Nou ben benieuwd hoe doos [REMOVED] eruit zal 

zien 

Subject-NP Ik 

Ben super trots. Top dagje Subject-NP Ik 

Had me verslapen en sta nu al een half uur op de 

hoefsmid te wachten. 

Subject-NP Ik 

Maakt me ook niet uit. Subject-NP Het 

Is goed. Tot morgen. Xxx Subject-NP Dat 

Ja, heb al een klein opzetje Subject-NP Ik 

Heb nog een oude thuis Subject-NP Ik 

Er is hier niks in huis. Heb honger als een paard :s Subject-NP Ik 

Nah, heb net oud bakken digestives gevonden Subject-NP Ik 

Ben trouwens veilig aan gekomen bij [REMOVED] 

vanmiddag na een lange reis 

Subject-NP Ik 

Had ik ook soms Object-NP Dat 

Yello, ben geland Subject-NP Ik 

Zit in de bus naar [REMOVED] central station Subject-NP Ik 

Nee, ben amper thuis geweest de laatste dagen 😕 Subject-NP Ik 

Is een beetje frustrerend Subject-NP Dat 

Heb een date met [REMOVED] Subject-NP Ik 

Is guut Subject-NP Dat 

Ben gestrest genoeg geraakt van ineens de cross te 

moeten doen 

Subject-NP Ik 

Heb nu pauze tot [REMOVED] uur ongeveer Subject-NP Ik 

Weet nog niet hoe laat ze precies moet starten met 

de mini jacht 

Subject-NP Ik 

Ja komt wel goed Subject-NP Het 

Ga even douchen Subject-NP Ik 

Heb er nu al zin in. Subject-NP Ik 

Heb er nu al zin in :) Subject-NP Ik 

Nee, heb ze gisteren gehaald, eet ze vandaag. Subject-NP Ik 

Is wel een mooie foto :) Subject-NP Het 

Ben thuis Subject-NP Ik 

Had derde plaats met beste poster (van de 

[REMOVED] ofzo) 

Subject-NP Ik 

Heb nu natuurlijk niks :p Subject-NP Ik 



 163 

Zit in de trein, ben over uur in [REMOVED], en 

dan nog naar huis fietsen 

Subject-NP Ik 

Lig nog Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Ben straks met [REMOVED] studeren en eten Subject-NP Ik 

Heb [REMOVED] minuutjes vertraging Subject-NP Ik 

Zit wel prima voor me uit te staren Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Sta nu wel cum laude voor vakken, maar die moet 

ik nog afsluiten 

Subject-NP Ik 

Zal straks als ik thuis kom even een paar selfies 

maken :p 

Subject-NP Ik 

Was in [REMOVED] veeeest Subject-NP Ik 

Loopt heel braaf mee aan de lijn en kan ook super 

los lopen 

Subject-NP Hij 

Is goed Subject-NP Dat 

Ben er straks Subject-NP Ik 

Nee, ben nog bij papa Subject-NP Ik 

En is goed Subject-NP Dat 

Ben bij een pub quiz Subject-NP Ik 

Klinkt wel als iets voor hem na Subject-NP Het 

Ben vanaaf in de stad. Nu zo bellen? Subject-NP Ik 

Kan de tekst niet lezen Subject-NP Ik 

Kom je weer wat meer buiten, lekker weer straks, is 

goed voor je gezondheid. Misschien wat afvallen 

AdvP Dan 

Ook als jullie toch een weekje op vakantie willen 

en hij kan niet mee, wil ik op hem passen 

AdvP Dan 

Heb ook op mister [REMOVED] gepast. Ken prima Subject-NP Ik 

Krijg t hier met slecht bereik niet te pakken.  Subject-NP Ik 

Arm dingetje. Denk dat hij ook lomp en over 

enthousiast is omdat die vrouw er niet zo veel mee 

kan lopen 

Subject-NP Ik 

Vind het gewoon wel jammer dat [REMOVED] 

hier zo hard in is 

Subject-NP Ik 

Als ik reactie heb, laat ik het je direct weten AdvP Dan 

Ben trots op je Subject-NP Ik 
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Heb net [REMOVED] gebeld. Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Maakte me beetje zorgen om je Subject-NP Ik 

Is goed Subject-NP Dat 

Heb echt al [REMOVED] keer je filmpje gekeken Subject-NP Ik 

Heb echt super veel zin in morgen Subject-NP Ik 

Zijn er bijna Subject-NP We 

App wel als we er bijna zijn Subject-NP Ik 

Zitten in je straat Subject-NP Er 

Ben weer thuis :) Subject-NP Ik 

Jep, was gezellig. Rit ging zo veel sneller Subject-NP Het 

Is funny Subject-NP Het 

Zijn zomer jasje aan het kijken Subject-NP We 

Ben dat gezeik met mijn slechte kookplaatje zo 

gruwelijk zat. Ging laatst nasi maken, duurde 

[REMOVED] min voordat de kip gaar was. En had 

toen nog niet eens kleur. Was alleen maar wit 

Subject-NP Ik 

Ja, moet net passen Subject-NP Het 

Ja, ben benieuws Subject-NP Ik 

Komt wel goed :) Subject-NP Het 

Ben dan de hele dag vrij Subject-NP Ik 

Kan je zelf er iets bij de reacties erbij zetten AdvP Dan 

Eten wss zondag niet mee Subject-NP We 

Heb wat make up gekochy Subject-NP Ik 

Nee, werk nog wel even door Subject-NP Ik 

Lig een beetje voor Pampus uit te buiken nu Subject-NP Ik 

Komt wel goed mammie Subject-NP Dat 

Is wel een [REMOVED] nummer Subject-NP Het 

Mooi. Was al bang dat je Vic door haar accent niet 

zou verstaan :p 

Subject-NP Ik 

Ben net thuis Subject-NP Ik 

OK, bel ik tussen [REMOVED] en [REMOVED] AdvP Dan 

Moet je wel opnemen he AdvP Dan 

Is nog even spannend Subject-NP Het 

Zal het nog even vragen Subject-NP Ik 

Is guut Subject-NP Dat 
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Heb overstap ook gehaald Subject-NP Ik 

Zal na mijn rijles worden Subject-NP Dat 

Hee. Was even wat dingetjes af zodat ik geen fruit 

vliegjes plaag straks heb 

Subject-NP Ik 

Dus pak de trein om kwart voor [REMOVED]. Ben 

dan om half 3 in [REMOVED] 

Subject-NP Ik 

Ben nu op stak Subject-NP Ik 

Bel je zo wek Subject-NP Ik 

Kom nu oververhit thuis van [REMOVED] km 

fietsen 

Subject-NP Ik 

Was bij [REMOVED] geweest Subject-NP Ik 

Ben klaar Subject-NP Ik 

Snap ik Object-NP Dat 

Was helaas nodig Subject-NP Het 

Had honden mee genomen Subject-NP Ze 

Wilde het nu een beetje plezant voor mezelf maken Subject-NP Ik 

 

Gesprek 119: vrouw, 23 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb niet gehoord dat het niet door zou gaan Subject-NP Ik 

Is goed. Tot donderdag � Subject-NP Dat 

Is goed. Perfect. Dankjewel Subject-NP Dat 

 

Gesprek 120: man, 20 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Helemaal goed, heeft geen ontzettende haast 😊 Subject-NP Het 

Aaah wat goed, ben benieuwd als het af is! Subject-NP Ik 

Oh nee sorry was alweer weg.. 😣 Subject-NP Ik 

Maakt niet uit, hij hangt al te drogen 😉 Subject-NP Dat 

 

Gesprek 121: vrouw, 14 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Was t bijna vergeten 😂 Subject-NP Ik 

Nou gaat lekker met jullie lbs 😂 Subject-NP Het 

Mag niet je bent ziek 😉 Subject-NP Dat 
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Zag jullie niet Subject-NP Ik 

 

Gesprek 122: vrouw, 14 

Geen. 

 

Gesprek 123: vrouw, 14 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ga waarschijnlijk naar mn oma Subject-NP Ik 

Heb ook geen zin om te leren Subject-NP Ik 

Ben net bij mn oma Subject-NP Ik 

Staan we daar straks kan t niet 😂 AdvP Dan 

 

Gesprek 124: vrouw, 14 

Geen. 

 

Gesprek 125: vrouw, 14 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

moet naar ortho ik hoop zo snel mogelijk Subject-NP Ik 

Maakt niet uit hoor Subject-NP Dat 

 

Gesprek 126: vrouw, 14 

Geen. 
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Bijlage II: Data e-mailcorpus 
 

E-mail 1: man, 13 (respondent 1) 

Geen. 

 

E-mail 2: man, 13 (respondent 1) 

Geen. 

 

E-mail 3: man, 13 (respondent 1) 

Geen. 

 

E-mail 4: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb het nog wat aangepast. Subject-NP Ik 

 
E-mail 5: vrouw, 20 (respondent 2) 

Geen. 

 

E-mail 6: vrouw, 20 (respondent 2) 

Geen. 

 

E-mail 7: vrouw, 20 (respondent 2) 

Geen. 

 

E-mail 8: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Love de outfit. Subject-NP Ik 

 

E-mail 9: vrouw, 20 (respondent 2) 

Geen. 

 

E-mail 10: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

omg love dat love dat love dat  Subject-NP Ik 

klinkt gaaaaaf Subject-NP Dat 
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E-mail 11: vrouw, 20 (respondent 2) 

Geen. 

 

E-mail 12: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb het ingeleverd, wel afgeraffeld lol  Subject-NP Ik 

 

E-mail 13: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

heb echt geeeeeen idee Subject-NP Ik 

 

E-mail 14: vrouw, 20 (respondent 2) 

Geen. 

 

E-mail 15: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb beetje opgeschreven wat er in t onderzoek naar 

voren is gekomen, maar heb alle belangrijke shit 

geskipt 

Subject-NP Ik 

 

E-mail 16: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

moet er wel echt om 21:00 zijn :(  Subject-NP Ik 

 

E-mail 17: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Moet f kieken of dat kan met eten?  Subject-NP Ik 

 

E-mail 18: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Love dit Subject-NP Ik 

Heb ook zo hard no sahem geluisterd omg omg 

omg #noshame 

Subject-NP Ik 

 

E-mail 19: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 
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Was wel priem Subject-NP Het 

 

E-mail 20: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Omg love yall Subject-NP I 

Miss yall :(( Subject-NP I 

Hoop dat ie deze week komt, maar ja who knows 

:’) 

Subject-NP Ik  

 

E-mail 21: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb trouwens nog niks voor X gedaan/kunnen doen 

haha! 

Subject-NP Ik 

 

E-mail 22: vrouw, 20 (respondent 2) 

Geen. 

 

E-mail 23: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Love u bby Subject-NP I 

 

E-mail 24: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ga morgen ff mailen. Subject-NP Ik 

Love de reacties. Subject-NP Ik  

Miss yall Subject-NP I  

 

E-mail 25: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Loev dit Subject-NP Ik 

Maar love it????/??????? Subject-NP Ik  

 

E-mail 26: vrouw, 20 (respondent 2) 

Geen. 

 

E-mail 27: vrouw, 20 (respondent 2) 
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Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Love u Subject-NP I 

 

E-mail 28: vrouw, 20 (respondent 2) 

Geen. 

 

E-mail 29: vrouw, 20 (respondent 2) 

Geen. 

 

E-mail 30: vrouw, 20 (respondent 2) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ben gelukkig nog niet weggewaaid/-geregend Subject-NP Ik  

 

E-mail 31: vrouw, 20 (respondent 3) 

Geen. 

 

E-mail 32: vrouw, 20 (respondent 3) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb de afgelopen dagen echt zi hard No Shame 

geluisterd omg 

Subject-NP Ik 

 

E-mail 33: vrouw, 20 (respondent 3) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Omg love u Subject-NP I 

Ben triuwens bezig met mn eerste werkdag Subject-NP Ik 

Gaat wel lit Subject-NP Het  

 

E-mail 34: vrouw, 20 (respondent 3) 

Geen. 

 

E-mail 35: vrouw, 20 (respondent 3) 

Geen. 

 

E-mail 36: vrouw, 20 (respondent 3) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Klinkt goed Subject-NP Dat  
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E-mail 37: vrouw, 20 (respondent 3) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Hoop dat je gaatjes snel weer oke zijn tho!! Xoxo Subject-NP Ik 

 

E-mail 38: vrouw, 22 (respondent 4) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ben bang Subject-NP Ik 

 

E-mail 39: vrouw, 22 (respondent 4) 

Geen. 

 

E-mail 40: vrouw, 22 (respondent 4) 

Geen. 

 

E-mail 41: vrouw, 22 (respondent 4) 

Geen. 

 

E-mail 42: vrouw, 22 (respondent 4) 

Geen. 

 

E-mail 43: vrouw, 22 (respondent 4) 

Geen. 

 

E-mail 44: vrouw, 20 (respondent 5) 

Geen. 

 

E-mail 45: vrouw, 20 (respondent 5) 

Geen. 

 

E-mail 46: vrouw, 20 (respondent 5) 

Geen. 

 

E-mail 47: vrouw, 20 (respondent 5) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb de fanfic bijna uit en I love it!!! Subject-NP Ik 
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E-mail 48: man, 19 (respondent 6) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb gewoon 2 vd 4 potjes gewonnen 👏👏👏👏👏 Subject-NP Ik 

 

E-mail 49: man, 19 (respondent 6) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Is veel te duur :( Subject-NP Dat 

 

E-mail 50: man, 19 (respondent 6) 

Geen. 

 

E-mail 51: man, 19 (respondent 6) 

Geen. 

 

E-mail 52: man, 20 (respondent 7) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Zou hem doodmaken Subject-NP Ik 

Skskskks sorry gilde even om dit contrast tussen die 

haat en dan een formele afsluiting 

Subject-NP Ik  

 

E-mail 53: man, 20 (respondent 7) 

Geen. 

 

E-mail 54: man, 20 (respondent 7) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

See you tomorrow Subject-NP I 

 

E-mail 55: man, 20 (respondent 8) 

Geen. 

 

E-mail 56: man, 20 (respondent 8) 

Geen. 

 

E-mail 57: vrouw, 20 (respondent 9) 

Geen. 
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E-mail 58: vrouw, 20 (respondent 9) 

Geen. 

 

E-mail 59: vrouw, 20 (respondent 9) 

Geen. 

 

E-mail 60: vrouw, 12 (respondent 10) 

Geen. 

 

E-mail 61: vrouw, 12 (respondent 10) 

Geen. 

 

E-mail 62: vrouw, 12 (respondent 10) 

Geen. 

 

E-mail 63: vrouw, 12 (respondent 10) 

Geen. 

 

E-mail 64: vrouw, 12 (respondent 10) 

Geen. 

 

E-mail 65: vrouw, 12 (respondent 10) 

Geen. 

 

E-mail 66: vrouw, 12 (respondent 10) 

Geen. 

 

E-mail 67: vrouw, 12 (respondent 10) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Nou ja kan gebeuren zei onze trainer Subject-NP Dat 

 

E-mail 68: vrouw, 13 (respondent 11) 

Geen. 

 

E-mail 69: vrouw, 12 (respondent 12) 

Geen. 
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E-mail 70: vrouw, 12 (respondent 12) 

Geen. 

 

E-mail 71: vrouw, 12 (respondent 12) 

Geen. 

 

E-mail 72: vrouw, 12 (respondent 12) 

Geen. 

 

E-mail 73: vrouw, 12 (respondent 12) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Kan ik jou mailen! AdvP Nu 

Moet afronden! Subject-NP Ik 

P.S.S miss en love you!!!!!!!!!! Subject-NP Ik 

 

E-mail 74: vrouw, 12 (respondent 13) 

Geen. 

 

E-mail 75: vrouw, 12 (respondent 13) 

Geen. 

 

E-mail 76: vrouw, 12 (respondent 13) 

Geen. 

 

E-mail 77: vrouw, 12 (respondent 13) 

Geen. 

 

E-mail 78: vrouw, 12 (respondent 13) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb alleen wel 4 toetsen deze week =( Subject-NP Ik  

 

E-mail 79: vrouw, 12 (respondent 13) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Vond ze erg lekker ;p Subject-NP Ik  

 

E-mail 80: vrouw, 12 (respondent 13) 
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Geen. 

 

E-mail 81: vrouw, 12 (respondent 13) 

Geen. 

 

E-mail 82: vrouw, 12 (respondent 13) 

Geen. 

 

E-mail 83: vrouw, 12 (respondent 13) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Love youu xxxx’ Subject-NP I 

 

E-mail 84: vrouw, 12 (respondent 13) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ben egt jaloers hoor... Subject-NP Ik  

Luf en mis joeeeeeeeee Subject-NP Ik  

 

E-mail 85: vrouw, 12 (respondent 13) 

Geen. 

 

E-mail 86: vrouw, 12 (respondent 13) 

Geen.  

 

E-mail 87: vrouw, 12 (respondent 13) 

Geen.  

 

E-mail 88: man, 20 (respondent 14) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Staat bij de track en trace code. Subject-NP Dat 

Dus denk niet dat ze m bij de buren afgeven als er 

niemand is 

Subject-NP Ik  

 

E-mail 89: man, 20 (respondent 14) 

Geen. 

 

E-mail 90: man, 20 (respondent 14) 
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Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Kan zeker nu niet meeR? Subject-NP Dat 

 

E-mail 91: man, 20 (respondent 14) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Denk deze week dan dus Subject-NP Ik 

 

E-mail 92: man, 20 (respondent 14) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ben iets voor half 5 thuis (16:08 op station) Subject-NP Ik 

Moet wel veel doen vnv Subject-NP Ik 

Heb reactie op m’n mail naar telefoondiscounter: Subject-NP Ik 

De wifi in de trein doet het niet, dus kan Facebook 

niet openen haha 

Subject-NP Ik 

Hoop dat ie meteen verzendt als ik wel wifi heb. Subject-NP Ik  

 

E-mail 93: man, 20 (respondent 14) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb de poort open gelaten en de sleutel uit de 

achterdeur gehaald (wel op slot), want X is er nog 

niet. 

Subject-NP Ik 

 

E-mail 94: man, 20 (respondent 14) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Als het niet goed is, stuur je maar een berichtje en 

dan zal ik het veranderen! 

AdvP Dan 

 

E-mail 95: vrouw, 13 (respondent 15) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Dus weet niet echt wat ik nu moet doen. Subject-NP Ik 

Oh, moet nu echt heeeeel snel opschieten en 

heeeeeel hard hopen dat mijn moeder zo klaar is 

met het eten… 

Subject-NP Ik  

 

E-mail 96: vrouw, 13 (respondent 15) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 
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Dus ga dot zo meteen maar schrijven, denk ik Subject-NP Ik 

 

E-mail 97: vrouw, 13 (respondent 15) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Maar ben nu eenmaal vaak dramatisch bezig en tja.. Subject-NP Ik 

als er ook maar een klein beetje humor in een zin 

verwerkt zit, ligt hij al helemaal dubbel. 

AdvP Dan 

Dacht tijdens het eten dat hij daarna weg zou gaan 

en hij is er dus nu nog steeds. 

Subject-NP Ik  

 

E-mail 98: vrouw, 12 (respondent 16) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Maar als hij lacht, is het doodeng. AdvP Dan 

 

E-mail 99: vrouw, 12 (respondent 16) 

Geen. 

 

E-mail 100: vrouw, 12 (respondent 16) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Als ik dat niet had gedaan was ik waarschijnlijk 

verdwaald geweest en noot meer terug 

gekomen.....:( 

AdvP Dan 

 

E-mail 101: vrouw, 12 (respondent 16) 

Geen. 

 

E-mail 102: vrouw, 12 (respondent 16) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

HOEF ALLEEN NOG MAAR BOEKEN IN TE 

LEVEREN EN MN RAPPORT OP TE HALEN 

!!!! :D 

Subject-NP Ik  

 

E-mail 103: vrouw, 16 (respondent 17) 

Geen. 

E-mail 104: vrouw, 16 (respondent 17) 

Geen. 
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E-mail 105: vrouw, 16 (respondent 17) 

Geen. 

 

E-mail 106: vrouw, 16 (respondent 17) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Heb wel altijd versgeperste sinaasappelsap bij mn 

oma 

Subject-NP Ik  

 

E-mail 107: vrouw, 16 (respondent 17) 

Geen. 

 

E-mail 108: vrouw, 16 (respondent 17) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

bitch puhlease als je zo snel meeltjes blijft sturen 

heb ik ook geen tijd om er op te reageren he 

AdvP Dan 

 

E-mail 109: vrouw, 16 (respondent 17) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Is een kut woord. Subject-NP Dat 

 

E-mail 110: man, 20 (respondent 18) 

Geen. 

 

E-mail 111: man, 20 (respondent 18) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Als je t waagt te gaan zeggen dat je nu niet meer 

kan koop ik een boot en kielhaal ik je. 

AdvP Dan 

 

E-mail 112: man, 20 (respondent 18) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Is een geweldig woord.  Subject-NP Dat 

 

E-mail 113: man, 20 (respondent 18) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ik heb handcrème in mijn neus. Krijg het er niet uit. Subject-NP Ik 
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E-mail 114: man, 20 (respondent 18) 

Geen. 

 

E-mail 115: man, 20 (respondent 18) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Weet ook niet waarom Subject-NP Ik 

 

E-mail 116: man, 12 (respondent 19) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ben de kamer uitgestormd en daarvoor was mijn 

moeder nog heel boos en toen was ze opeens heel 

aardig dus volgens mij heeft ze medelijden met me 

:D 

Subject-NP Ik 

 

E-mail 117: man, 12 (respondent 19) 

Geen. 

 

E-mail 118: man, 12 (respondent 19) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Gaat goed Subject-NP Het 

 

E-mail 119: man, 12 (respondent 19) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Als ik dan bijvoorbeeld struikel lijkt het 10 keer zo 

erg als dan normaal, en dat is heel vervelend. 

AdvP Dan 

 

E-mail 120: vrouw, 20 (respondent 20) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Ging dat vroeger altijd doen als ik een pc in handen 

kreeg 

Subject-NP Ik 

HEB ECHT DE TIJD VAN MN LEVEN 

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA 

Subject-NP Ik  

 

E-mail 121: vrouw, 20 (respondent 20) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 
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Blijf 2 weken Subject-NP Ik 

 

E-mail 122: vrouw, 20 (respondent 20) 

Geen. 

 

E-mail 123: vrouw, 20 (respondent 20) 

Geen. 

 

E-mail 124: vrouw, 20 (respondent 20) 

Geen. 

 

E-mail 125: vrouw, 20 (respondent 20) 

Zin met topic drop Aard v.d. weglating Weggelaten woord 

Was heel grappig; dat was wel een + puntje. Subject-NP Dat 

heb morgen kennismakings ochtend op het X Subject-NP Ik 

mocht die vandaag in de lunchpauze halen Subject-NP Ik  

 


