
Supplementary Appendix.

Dutch stimulus materials for
Snijders, Vosse, Kempen, Van Berkum, Petersson, Hagoort: Retrieval and unification of syntactic structure in sentence comprehension: an fMRI study using word-category ambiguity

Critical words are in italics . The first word is the ambiguous word, the second the unambiguous word.
Noun-ratio is the proportion of noun-endings given by participants in the pretest.
n = noun ending; v = verb ending

nr. n / v noun-ratio Sentences (ambiguous / unambiguous) Word Sequences (ambiguous / unambiguous)

2 n 0.26 Je kunt bakken / dozen  met fruit kopen op de markt. last maar bakken / dozen  beleid de in kunt schuil zij
2 v 0.26 Je kunt bakken / braden  en grillen tegenwoordig ook met de magnetron. in uitsluitend bakken / braden  aanrader er de aan verwoord valt wat
3 n 0.80 Maar bedragen / premies  boven de 100 euro betaal ik niet. niet bedragen / premies  ik heen kikker ook achter bols de
3 v 0.80 Maar bedragen / bedroegen  de subsidies meer dan duizend euro? getuige bedragen / bedroegen  Oss het hun tarieven hij maar
5 n 0.71 Want die beten / ziektes  kunnen ernstige gevolgen hebben. toen verdeeld beten / ziektes  zijn worden bevolking kunnen
5 v 0.71 Want die beten / sloegen  vaak naar elkaar tijdens hun spel. voelt toe beten / sloegen  als vier hun volgens enige niet
6 n 0.20 Maar betogen / brieven  schrijven is soms best lastig. hoog betogen / brieven  niet betekent gelezen in wie
6 v 0.20 Maar betogen / stemden  de kamerleden tegen de nieuwe wet? kunstwerk betogen / stemden  de steeds lid de deze bij
7 n 0.78 Ook beuken / eiken  zijn prachtig in de herfst. schuldig beuken / eiken maar het bagage het uit
7 v 0.78 Ook beuken / hakten  de strijders hard op Manuel in. pudding beuken / hakten het op geen zuidoosten het geeft
8 n 0.61 Wanneer bevelen / opdrachten  goed uitgevoerd worden maak je wellicht promotie. hebben bevelen / opdrachten  pers overigens niets echter dan schilders overtuigd
8 v 0.61 Wanneer bevelen / vroegen  jullie hem weg te gaan? midden bevelen / vroegen  te iemand toch nu kwam
9 n 0.50 Zodra jullie bewijzen / kopij leveren kunnen we beginnen. genoemd tegen bewijzen / kopij uit helaas gezeten jullie
9 v 0.50 Zodra jullie bewijzen / beweren  dat hij erbij betrokken is arresteren we hem. in nogal bewijzen / beweren  meestal maar dit in struikelen hem verschil opeens

10 n 0.24 Ook bezoeken / bezoekjes  aan deze patiënte mogen slechts kort duren. plus bezoeken / bezoekjes  open voor steeds cliënten bij ook gaf
10 v 0.24 Ook bezoeken / verzorgen  ze grootvader in het ziekenhuis. atmosfeer bezoeken / verzorgen  dan het dat uitvoering er
15 n 0.68 Maar doppen / zegels  verzamelt hij al jaren. overslaan doppen / zegels hij alles door je
15 v 0.68 Maar doppen / pelden  de deelnemers de bonen niet te langzaam? te doppen / pelden landschap de verloren voor wrok het ook
16 n 0.22 Je kunt dromen / visioenen  meestal niet goed aan anderen navertellen. heb ze dromen / visioenen  denken op prijsgegeven sommige kunt die
16 v 0.22 Je kunt dromen / ijlen  over de toekomst zo lang je wilt. vorm dit dromen / ijlen het wat hij wat voorbeeld doe kunt
17 n 0.32 Maar die erven / jongens  kunnen moeilijk gaan doen. waren heb erven / jongens  laten grootste door zijn
17 v 0.32 Maar die erven / kregen  het grootste gedeelte van zijn kapitaal. bij maar erven / kregen  januari genomen in niet techniek een
20 n 0.35 Ook dat geloof / idee  is erg aanwezig in zijn nieuwe biografie. artiesten laatste geloof / idee voor in in maar slechte die stuk
20 v 0.35 Ook dat geloof / meen  je toch hopelijk zelf niet. iets al geloof / meen je langzame het aan zoals
21 n 0.60 Wanneer getuigen / cursisten  niet verschijnen hebben we een probleem. situatie getuigen / cursisten  helemaal van zo beschreven dat heeft
21 v 0.60 Wanneer getuigen / verschenen  jullie bij hun bruiloft? slechts getuigen / verschenen  overal zich monsters wat
22 n 0.34 Waarom gieren / gabbers  een kale kop hebben staat in dit boek. wordt gieren / gabbers van warm in lang achter bij felle laten
22 v 0.34 Waarom gieren / bulderen  die kwajongens zo van het lachen? in gieren / bulderen  van schreef op eerst uit klaar
23 n 0.47 Want deze gilden / clubs  zijn aangesloten bij een landelijke organisatie. ontwikkeling nog gilden / clubs  alles niet het waar uitgegeven toenmalige
23 v 0.47 Want deze gilden / maakten  het uit toen ze het bedrog ontdekten. in het gilden / maakten  schimmel terug geen ons geen hij flessen
24 n 0.53 Maar die goten / kabels  moeten nodig vervangen worden. gedaan aan goten / kabels verdienen hebben eigen die
24 v 0.53 Maar die goten / gieten  ijzer in een daarvoor bestemde mal. lome dat goten / gieten gezwegen etiket een aan meestal nog
25 n 0.45 Maar graven / muren  bekladden is gelukkig strafbaar. voorbij graven / muren  parallel niet in inleiden
25 v 0.45 Maar graven / delven  ze een graf dan zijn ze gauw klaar. mits graven / delven rechts niet hij diep een zich ze bij
26 n 0.70 Want die greep / studie  is moeilijker dan ik had gedacht. aan in greep / studie  bepaald over wel zelfs niet ontwikkelde
26 v 0.70 Want die greep / pakte  plotseling een pistool. uitstek niets greep / pakte  voldoende niet dat
27 n 0.32 Maria wilde haar groeten / mening  overbrengen via een vriendin. mijn van per groeten / mening  kranten vroeg atleet oversteken
27 v 0.32 Maria wilde haar groeten / kietelen  maar was toch te verlegen. beslissen te enige groeten / kietelen  object zich uit bij hoe
28 n 0.65 Want ook groeven / gleuven  in rotsen kunnen gemaakt zijn door stroompjes water. lieden blijft groeven / gleuven  zich waren ook aan maken het alles maniertjes
28 v 0.65 Want ook groeven / plaatsten  soldaten een tweede waterput in dat dorp. aan bus groeven / plaatsten  een het deserteur dichter toe in daarbij
29 n 0.53 Als tuttige huisvrouwen hakken / laarsjes  dragen is dat geen gezicht. gelikte liepen haar hakken / laarsjes hoofdstraat om een in jongen
29 v 0.53 Als tuttige huisvrouwen hakken / snipperen  zij de uien fijn. fijn onhelder hekel hakken / snipperen  zich astrologie het maar
30 n 0.49 Die happen / hapjes  worden door Maaike in de keuken bereid. analyse happen / hapjes bracht nog Jonathan de hebben van er



nr. n / v noun-ratio Sentences (ambiguous / unambiguous) Word Sequences (ambiguous / unambiguous)
30 v 0.49 Die happen / snakken  naar adem na de vermoeiende wedstrijd. aan happen / snakken  het deze neergelaten rauw justitie hun
31 n 0.51 Ook harken / bezems  worden goed gebruikt door de tuinman. sovjets harken / bezems  gekregen heeft kan het zich uit
31 v 0.51 Ook harken / wieden  de buren iedere zondag hun tuintje. camera harken / wieden welke ook juweel het handel maar
32 n 0.68 Want die knallen / explosie  kun je een kilometer verderop nog horen. sterk om knallen / explosie  je omstreeks het echt zoals onderdeel er
32 v 0.68 Want die knallen / knalden  net iets harder dan een gewoon rotje. recht hoe knallen / knalden  je dat heel afloop niet zeevis nooit
35 n 0.29 Maar kruisen / kruisjes  en kapellen vind je in deze omgeving overal. je kruisen / kruisjes maar viel van reeds nog slotwoord dat omgeving
35 v 0.29 Maar kruisen / ontmoeten  we elkaar opnieuw dan sta ik niet voor mezelf in. zout kruisen / ontmoeten verre die om in hij sommige altijd zijn al ik
36 n 0.26 Wanneer die broers laden / kastjes  opruimen krijgen ze ruzie. teveel afmaken haren laden / kastjes  ze gedaan slechts er
36 v 0.26 Wanneer die broers laden / vechten  kijken wij vol spanning toe. op vaak verhaal laden / vechten  iets me bloot allerlei zichzelf
37 n 0.27 Als inspecteurs lekken / fraude  ontdekken alarmeren ze hun collega's meteen. dwarrelde filosofie lekken / fraude  op meer overtuigen eerst dan levensbelang
37 v 0.27 Als inspecteurs lekken / falen moet de overheid ze ontslaan. invloed aanbood lekken / falen  vandalisme met kan je de
38 n 0.50 Ook lichten / lampen  schijnen feller als het donker is. een lichten / lampen  in voor regen op glijden grauwe
38 v 0.50 Ook lichten / schakelen  we de brandweer in na het ongeval. al lichten / schakelen  het suggesties het biologie die dat hem
39 n 0.76 Maar ook loodsen / vertalers  worden slecht betaald. uit heeft loodsen / vertalers handel geweld je
39 v 0.76 Maar ook loodsen / lokten  wij Sinterklaas ongemerkt naar binnen. paspoorten geen loodsen / lokten  samen maar ze angstige zelf
40 n 0.29 Ook luchten / tempels vind ik erg mooi om te fotograferen. nee luchten / tempels  geprojecteerd deden klaar ze je geen te
40 v 0.29 Ook luchten / filmen  we de gevangenen iedere dag. belasting luchten / filmen precies om wij ook het
41 n 0.40 Want lusten / studenten  kunnen flink lastig zijn. gewijd lusten / studenten voor zwaar mij waren
41 v 0.40 Want lusten / verorberen  honden alles wat hun baasje ze voorschotelt? tumor lusten / verorberen  zelfs dan uitverkozen ze echter figuren je
42 n 0.79 Dat merk / product  is zeer populair bij scholieren. integriteit merk / product  complete dat pas in er
42 v 0.79 Dat merk / zie je zaterdag wel tijdens de wedstrijd. defensie merk / zie  de personeel volgens dat ook geen
43 n 0.24 Zij zullen mokken / kopjes  moeten afwassen om thee te kunnen drinken. wordt leert mokken / kopjes gevolgd hebben moeten te al brullen die
43 v 0.24 Zij zullen mokken / pruilen  omdat ze vroeg naar bed moeten. hadden toen mokken / pruilen maar niets gang doet wel bij
44 n 0.32 Ook namen / termen  als DOS en Windows kwamen voor. kolk namen / termen  van stellen pasjes hij aan die
44 v 0.32 Ook namen / trokken de agenten Suzanne mee naar buiten. controle namen / trokken  toch het Annemiek aan achter bij
46 n 0.29 Als Gelderse boeren rieken / hamers  hanteren zijn ze hard aan het werk. raken de bereiden rieken / hamers  je paar niet houdt dusdanig ik hij
46 v 0.29 Als Gelderse boeren rieken / stinken  zij naar mest. stabiele voor zich rieken / stinken  groeien dan opent
47 n 0.74 Ook rijst / pasta  moet je in water met wat zout bereiden. uit rijst / pasta door dat klok voor zou nodig je hanteren
47 v 0.74 Ook rijst / rees  het beeld op van een bijna decadent land. een rijst / rees stuk nooit het om de hen haveloze het
48 n 0.34 Als spelers rollen / taken  krijgen toebedeeld zijn ze vaak ontevreden. opgevolgd water rollen / taken ik dat om materieel zondag plaats
48 v 0.34 Als spelers rollen / hollen  door het veld kijkt iedereen gespannen toe. aan opnieuw rollen / hollen heel riep ouder verkregen een economie ook
50 n 0.23 Zij moeten schatten / eieren zoeken in de tuin. nu strijd schatten / eieren  een komen rijk het
50 v 0.23 Zij moeten schatten / taxeren  wat de waarde van het kasteel is. in begint schatten / taxeren  we gaf het kunnen het je de
52 n 0.21 Als arme vrouwen schoppen / snoepjes  uitdelen moet je op je hoede zijn. maar uit voor schoppen / snoepjes wereld uit dan agent een dwars opsteken
52 v 0.21 Als arme vrouwen schoppen / slaan  doen ze dat uit wanhoop. zonder hij bij schoppen / slaan  de een brede hoorde probleem
53 n 0.79 Maar schorten / truien  met ruitjes zijn nu echt uit. pincet schorten / truien dit niet hij meer zijn allemaal
53 v 0.79 Maar schorten / mankeren  er nog zaken aan deze versie van Word? wat schorten / mankeren bij voor straten we eer van groot dan
54 n 0.68 Wanneer lijfwachten schoten / vrachten  lossen schelden ze daar hard bij. moederschap om schoten / vrachten  zacht echter om droomde hem duiden
54 v 0.68 Wanneer lijfwachten schoten / vielen  ontstond er opschudding. nationalisme geslagen schoten / vielen ook deurwaarder weinig
55 n 0.37 Ook schuren / meubels  en tuinhuisjes kun je bij Intratuin kopen. perforaties schuren / meubels  roept boek om ook dat keelholte ze
55 v 0.37 Ook schuren / sluiten  deze mannen de deurtjes iets te hard. wat schuren / sluiten toe vallen de halen commode te nog
56 n 0.24 Als oude mensen sloffen / slippers  dragen komen ze niet vaak buiten. naast gelegd waarom sloffen / slippers eigen maar ander je naar moest
56 v 0.24 Als oude mensen sloffen / sjokken  ze door het vervallen huis. uit weet weigeren sloffen / sjokken  dan ik dagen in tegen
57 n 0.40 Maar sneden / sneetjes  brood zijn lekker om te toasten. links sneden / sneetjes  siertuin te dat aan nog boom
57 v 0.40 Maar sneden / snijden  de ministers zich hier niet mee in de vingers? afspraken sneden / snijden  voor bloemen het maar weg wie het maar het
58 n 0.80 Alleen snoeren / draden  raken zo dikwijls verward. stoel snoeren / draden wel niets aangezien aarzelen
58 v 0.80 Alleen snoeren / binden  we de rugzakken stevig vast. serieus snoeren / binden  tegen nog het promenade denk
59 n 0.71 Wanneer snorren / petten  hier in de mode komen emigreer ik! zelfs snorren / petten het heel daarna daden er dat boekhoudt
59 v 0.71 Wanneer snorren / miauwen  poezen harder dan normaal? sterker snorren / miauwen  helemaal gegevens we dwerg
60 n 0.76 Want deze sprongen / medicijnen  zijn niet zonder risico. cijfers alles sprongen / medicijnen  ook aan weg die
60 v 0.76 Want deze sprongen / zwommen  in het koude meertje. deze de sprongen / zwommen ernst heel wissels dat
61 n 0.53 Want die stammen / volkeren  zwierven van oase naar oase. luier ons stammen / volkeren de voor hulst verklaar uit
62 n 0.47 Beide stappen / stapjes  waren in de verkeerde richting. geschikt stappen / stapjes  het van relatie iets zowel
62 v 0.47 Beide stappen / zuipen  graag tot diep in de nacht. gelijk stappen / zuipen viel nog daarom het tafel de
63 n 0.41 Wanneer stormen / orkanen  het land teisteren richten ze vervelende schade aan. meende stormen / orkanen  akkoord niemand ze lang een afwisselen ik aangevoerd



nr. n / v noun-ratio Sentences (ambiguous / unambiguous) Word Sequences (ambiguous / unambiguous)
63 v 0.41 Wanneer stormen / gingen  ze die zaal in de schouwburg binnen? bron stormen / gingen  een buiten praktijken het op zoals dan
64 n 0.63 Alleen stralen / straaltjes  water sijpelen door het raam naar binnen. nog stralen / straaltjes  weet keken een onder bij napraten boven
64 v 0.63 Alleen stralen / straalden  deze meisjes niet zo als vorige week. mag stralen / straalden  gevoel zij onder zij derde maar die
66 n 0.26 Wanneer ouders tollen / knikkers  kopen maken ze hun kinderen blij. na kwam tollen / knikkers gemaakt dan stuk krijg zichzelf artikel
66 v 0.26 Wanneer ouders tollen / snoepen  kijken kinderen jaloers toe. slappe iets tollen / snoepen  geweest genoemd lopen waarom
67 n 0.54 Als prinsen tronen / functies moeten afstaan protesteren ze. aquarium komen tronen / functies uitgekozen beladen bij ook
67 v 0.54 Als prinsen tronen / vertoeven  zij op hun zetel. ik zij tronen / vertoeven beland eenden in hem
68 n 0.21 Maar twisten / ruzies kun je het beste vlug bijleggen. raad twisten / ruzies  van ingevlucht die uit best zoek
68 v 0.21 Maar twisten / ruziën zij niet erg vaak zo vlak na hun bruiloft? vuur twisten / ruziën dit beleving nog tien na hele zijn aan wat
69 n 0.45 Wanneer vellen / stukken  papier nat worden kreukelen ze. wordt vellen / stukken  er schoot stok zonder gehongerd
69 v 0.45 Wanneer vellen / kapten  de eigenaars de dode boom in de tuin? ding vellen / kapten dame het binnen kostuums het een zout de
70 n 0.63 Maar die verdragen / resoluties  helpen niet om de vrede te herstellen. aan dan verdragen / resoluties  uit lijnen dat realiseerde te mogen het
70 v 0.63 Maar die verdragen / verduren menselijke aanwezigheid best goed. afhankelijk zelf verdragen / verduren  door stelt overtuiging die
71 n 0.58 Want ook verwijten / adviezen  kunnen erg hard aankomen. uitgaat even verwijten / adviezen  voor hoog dus hebben
71 v 0.58 Want ook verwijten / vertellen ze hem dat sommige details niet kloppen. slechts om verwijten / vertellen  aan strand mee over van wat verkeren
72 n 0.41 Ook vijlen / messen  zaten in de cadeautjes voor de gevangenen verstopt. sloeg vijlen / messen mededeling het om hospitaal beleeft de zijn van
72 v 0.41 Ook vijlen / polijsten  helpt om nagels mooi te houden. om vijlen / polijsten  door richt zitten opmaken recht te
74 n 0.58 Maar ook vlechten / rokjes  geven meisjes een retro-look. houding maar vlechten / rokjes nog alternerend dat ging
74 v 0.58 Maar ook vlechten / vlochten wij bankjes van wilgenteen. spionage niet vlechten / vlochten af zich rietscherm de
76 n 0.83 Beide vluchten / wedstrijden  werden vanwege het slechte weer afgelast. schetste vluchten / wedstrijden  deze minder rondom het willen moderne
76 v 0.83 Beide vluchten / renden  het behekste huis uit. raspende vluchten / renden mee een daarom al
77 n 0.29 Zodra jullie voorstellen / tips verwerkt zijn sturen we de aangepaste versie op. bevindt schoon voorstellen / tips a fgeleverd maar aanslag aanvaard het hij nu reeds
77 v 0.29 Zodra jullie voorstellen / opperen om te gaan zal Willem meegaan. ergens activa voorstellen / opperen  herberg doen je te werd voren
78 n 0.58 Beide vormen / soorten  berusten op foutjes in het DNA. aan vormen / soorten  een gij Beekman ieder in ontsnapte
78 v 0.58 Beide vormen / bieden een getrouwe nabootsing van zijn geschriften. dat vormen / bieden  leefbaar zowel binnenplaats aminozuren van zijn
79 n 0.29 Als oude foto's vouwen / scheurtjes  vertonen zijn ze minder waard. voor gezin blij vouwen / scheurtjes  bezocht mee ze terwijl zich
79 v 0.29 Als oude foto's vouwen / vervagen  is dat vreselijk zonde. Mientje ben in vouwen / vervagen  taxi van naar vannacht
80 n 0.26 Ook vragen / gezeur over zijn vriendin zal Boris deze keer tolereren. over vragen / gezeur Linda dat over ook ontberen eigenaar zegt komt
80 v 0.26 Ook vragen / informeren sommige fractieleden of de premier geen zaken achterhoudt. zich vragen / informeren  geld genoodzaakt de binnenvalt hun seizoen door namelijk
81 n 0.31 Zij zullen walmen / voedsel  onderzoeken op kwalijke stoffen. plaats ontwikkelen walmen / voedsel bevindt deze dat nutteloos
81 v 0.31 Zij zullen walmen / walgen van de rook wanneer ze uit dat café komen. iemand er walmen / walgen  de zouden in moet last hem stof om van
83 n 0.26 Ook wensen / klachten  en suggesties kun je op deze manier kenbaar maken. huis wensen / klachten raad schilders je bijbelse tegen maken hij het om
83 v 0.26 Ook wensen / wensten we Marjolein en Paul alle goeds toe. glad wensen / wensten  in nog Sam om ambt dit zeer
85 n 0.18 Als regeringen wijken / dorpen  bouwen zetten ze goede architecten in. verhaal er wijken / dorpen opstelling in winkel anders hij loyaliteit
85 v 0.18 Als regeringen wijken / zwichten voor terrorisme is de burger de dupe. lijnen ceremonie wijken / zwichten het de voordelen abt door in maar
88 n 0.18 Wanneer zeilen / deuren klapperen komt dat door de harde wind. rand zeilen / deuren kwijt de laten dit elkaar behelsde dat
88 v 0.18 Wanneer zeilen / roeien  we weer eens naar Ameland? pluimvee zeilen / roeien  minder niet weer je wij


