
Supplemental Material

Table 1: Stimuli used as primes in the stem condition (consisting of the stem of the transparent and opaque
prefixed verb primes), the semantically transparent condition, the semantically opaque condition, and the
control condition, and as targets.

Stem prime Transparent prime Opaque prime Control prime Target

1 bijten afbijten ontbijten verhuren tanden
‘bite’ ‘bite off’ ‘have breakfast’ ‘lease’ ‘teeth’

2 breken afbreken ontbreken uitlekken kapot
‘break’ ‘break off’ ‘lack’ ‘drain’ ‘broken’

3 dekken bedekken ontdekken verscheuren tafel
‘cover’ ‘cover’ ‘discover’ ‘tear up’ ‘table’

4 drinken opdrinken verdrinken instoppen bier
‘drink’ ‘drink up’ ‘drown’ ‘put in/tuck in’ ‘beer’

5 geven aangeven begeven uitknijpen nemen
‘give/hand’ ‘hand/pass’ ‘break down’ ‘squeeze out’ ‘take’

6 grijpen vastgrijpen begrijpen verbuigen pakken
‘grab’ ‘grasp/clasp’ ‘understand’ ‘bend’ ‘grab’

7 halen afhalen herhalen afdwalen brengen
‘take/get’ ‘take away/out’ ‘repeat’ ‘stray (off)’ ‘bring’

8 kennen herkennen toekennen uitdagen weten
‘know’ ‘recognise’ ‘allocate’ ‘challenge’ ‘know’

9 keren omkeren uitkeren omlijnen draaien
‘turn’ ‘turn (back)’ ‘pay (out)’ ‘delineate’ ‘turn’

10 kijken bekijken verkijken opvragen zien
‘look/watch’ ‘see’ ‘be mistaken’ ‘request’ ‘see’

11 komen meekomen omkomen vergissen gaan
‘come’ ‘come along’ ‘perish’ ‘be mistaken’ ‘go’

12 krijgen verkrijgen afkrijgen opeten cadeau
‘get’ ‘obtain’ ‘complete’ ‘eat’ ‘present’

13 lopen doorlopen1 verlopen bewaken rennen
‘walk’ ‘walk along’ ‘expire’ ‘guard’ ‘run’

14 roeren omroeren ontroeren aankleden koken
‘stir’ ‘stir’ ‘touch/move’ ‘get dressed’ ‘cook’

15 schelden uitschelden kwijtschelden afscheiden vloeken
‘swear’ ‘call names’ ‘remit’ ‘secrete’ ‘swear’

16 schieten beschieten opschieten opvouwen geweer
‘shoot’ ‘fire on/at’ ‘hurry’ ‘fold up’ ‘gun’

17 schrijven opschrijven toeschrijven ontsnappen pen
‘write’ ‘write up’ ‘attribute’ ‘escape’ ‘pen’

18 sluiten afsluiten besluiten uitkiezen dichtdoen
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Table 1 – Continued from previous page

Stem prime Transparent prime Opaque prime Control prime Target

‘close’ ‘close’ ‘choose/decide’ ‘pick (out)’ ‘close’
19 smeren insmeren aansmeren uitgraven boterham

‘smear/spread’ ‘rub with’ ‘palm off’ ‘dig up’ ‘sandwich’
20 spreken toespreken afspreken besproeien taal

‘speak’ ‘address/speak to’ ‘arrange’ ‘water’ ‘language’
21 springen hoogspringen bijspringen vermalen trampoline

‘jump’ ‘high jump’ ‘assist’ ‘grind’ ‘trampoline’
22 steken neersteken afsteken uitlachen mes

‘stab/stick’ ‘stab’ ‘let off’ ‘laugh at/scoff’ ‘knife’
23 trekken optrekken vertrekken inleven duwen

‘pull’ ‘pull up’ ‘leave’ ‘empathise’ ‘push’
24 trouwen hertrouwen vertrouwen opdrogen ring

‘marry’ ‘remarry’ ‘trust’ ‘dry up’ ‘ring’
25 vallen omvallen bevallen verbranden opstaan

‘fall’ ‘topple’ ‘give birth/satisfy’ ‘burn’ ‘get up/rise’
26 varen rondvaren ervaren aanrijden boot

‘sail’ ‘sail around’ ‘experience’ ‘run down’ ‘boat’
27 voeren bijvoeren ontvoeren opblazen eten

‘feed’ ‘feed extra’ ‘kidnap’ ‘blow up’ ‘eat’
28 werpen afwerpen ontwerpen verslapen gooien

‘throw’ ‘throw off’ ‘design’ ‘oversleep’ ‘throw’
29 wijzen aanwijzen bewijzen beklimmen vinger

‘point’ ‘point out/assign’ ‘prove’ ‘climb’ ‘finger’
30 wonen bewonen bijwonen bekronen huis

‘live/reside’ ‘inhabit’ ‘attend’ ‘award’ ‘house’
31 zitten stilzitten bezitten verschijnen stoel

‘sit’ ‘sit quietly’ ‘own’ ‘appear’ ‘chair’
32 zoeken opzoeken bezoeken bezweren vinden

‘search’ ‘look up’ ‘visit’ ‘defuse’ ‘find’
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