
Materials – final 
 
Dutch 
 
1. Truth Value Judgment Task 
 
Test items 

 
Moest/had to, target present 

Leek/seemed, 
target present 

Leek/seemed, 
target past 

Moest/had to, 
target past 

1 

Ad was tot op dit moment de hoofdverdachte voor een misdrijf dat gisteravond plaatsvond 
in Utrecht. Tot nu toe wees al het bewijs erop dat hij gisteravond in Utrecht was. Maar nu 
ontvangt de detective een nieuw bewijsstuk dat bewijst dat Ad eigenlijk in Breda was 
gisteravond. De detective zegt: Ad moest wel in Breda zijn. 

De detective zegt: 
Ad leek in Breda 
te zijn. 

De detective zegt: 
Ad leek in Utrecht 
te zijn. 

De detective zegt: 
Ad moest wel in 
Utrecht zijn. 

2 

Paula wordt ondervraagd over haar betrokkenheid bij een groot auto-ongeluk dat 
gisteravond plaatsvond in Brussel. Tot nu toe wees al het bewijs erop dat Paula gisteravond 
in Brussel was. Maar nu ontvangt de politie een nieuw bewijsstuk dat bewijst dat Paula 
eigenlijk in Groningen was gisteravond. De politie zegt: Paula moest wel in Groningen zijn. 

De politie zegt: 
Paula leek in 
Groningen te zijn. 

De politie zegt: 
Paula leek in 
Brussel te zijn. 

De politie zegt: 
Paula moest wel in 
Brussel zijn. 

3 

Sam en Ron hebben vorige week meegedaan aan een hardloopwedstrijd. Ron werd 
uitgeroepen tot winnaar, maar Sam beklaagde zich bij de scheidsrechter en zei dat het 
verschil te klein was; hij stond erop dat de scheidsrechter naar de fotofinish zou kijken. 
Nadat de scheidsrechter de beelden heeft bekeken, zegt hij dat Sam inderdaad de wedstrijd 
heeft gewonnen.  De scheidsrechter zegt: Sam moest wel als eerst over de finishlijn zijn 
gegaan. 

De scheidsrechter 
zegt: Sam leek als 
eerst over de 
finishlijn te zijn 
gegaan. 

De scheidsrechter 
zegt: Ron leek als 
eerst over de 
finishlijn te zijn 
gegaan. 

De scheidsrechter 
zegt: Ron moest 
we als eerst over de 
finishlijn zijn 
gegaan. 



4 

Sanne en Roos hebben vorige week meegedaan aan een verspringwedstrijd. Sanne werd 
uitgeroepen tot winnaar, maar Roos beklaagde zich bij de scheidsrechter en zei dat het 
verschil te klein was; ze stond erop dat de scheidsrechter naar foto's van de afdrukken in het 
zand zou kijken. Nadat de scheidsrechter de foto's heeft bekeken, zegt hij dat Roos 
inderdaad de wedstrijd heeft gewonnen.  De scheidsrechter zegt: Roos moest wel het verst 
hebben gesprongen. 

De scheidsrechter 
zegt: Roos leek het 
verst te hebben 
gesprongen. 

De scheidsrechter 
zegt: Sanne leek 
het verst hebben 
gesprongen. 

De scheidsrechter 
zegt: Sanne moest 
wel het verst 
hebben 
gesprongen. 

5 

Twee restauranteigenaren bespreken met elkaar hoeveel mensen er gisteren in hun zaak 
hebben gegeten. Tot nu toe wees de administratie erop dat er meer dan 100 mensen waren. 
Maar nu ontvangen ze een lijst met het aantal mensen dat alleen eten kwam afhalen, wat 
duidelijk maakt dat er minder dan 100 mensen daadwerkelijk hebben gedineerd in hun 
restaurant. De restauranteigenaren zeggen: Er moesten wel minder dan 100 gasten zijn. 

De 
restauranteigenare
n zeggen: Er leken 
minder dan 100 
gasten te zijn. 

De 
restauranteigenare
n zeggen: Er leken 
meer dan 100 
gasten zijn. 

De 
restauranteigenaren 
zeggen: Er moesten 
wel meer dan 100 
gasten zijn. 

6 

Twee dj's bespreken met elkaar hoeveel mensen er gisteren bij hun optreden zijn geweest. 
Tot nu toe wees de administratie erop dat er minder dan 500 mensen waren. Maar nu 
ontvangen ze een lijst met het aantal mensen dat gisteren in een speciale VIP-ruimte was, 
wat duidelijk maakt dat er meer dan 500 mensen waren. De dj's zeggen: Er moesten wel 
meer dan 500 mensen zijn. 

De dj's zeggen: Er 
leken meer dan 
500 mensen zijn. 

De dj's zeggen: Er 
leken minder dan 
500 mensen zijn. 

De dj's zeggen: Er 
moesten wel 
minder dan 500 
mensen zijn. 

7 

De directeur van een school heeft een groot onderzoek ingesteld naar een mogelijke 
vervalsing van examens vorige week. Tot nu toe wees al het bewijs erop dat de 
wiskundedocent de examens heeft vervalst. Maar nu ontvangt de directeur video-opnamen 
dat bewijst dat de vervalsing door een student is gepleegd. De directeur zegt: Een student 
moest de examens wel hebben vervalst. 

De directeur zegt: 
Een student leek 
de examens te  
hebben vervalst. 

De directeur zegt: 
De 
wiskundedocent 
leek de examens 
te hebben vervalst. 

De directeur zegt: 
De 
wiskundedocent 
moest de examens 
wel hebben 
vervalst. 

8 

De politie bespreekt een bankoverval die gisteravond heeft plaatsgevonden. Tot nu toe wees 
al het bewijs erop dat een dief van buitenaf binnen was gedrongen. Maar nu ontvangt de 
rechercheur een nieuw bewijsstuk, dat bewijst dat de overval door de bankeigenaren zelf in 
scène is gezet. De politie zegt: De bankoverval moest wel door de bankeigenaren zelf zijn 
gepleegd. 

De politie zegt: De 
bankoverval leek 
door de 
bankeigenaren zelf 
te zijn gepleegd. 

De politie zegt: 
De bankoverval 
leek door iemand 
van buitenaf te 
zijn gepleegd. 

De politie zegt: De 
bankoverval moest 
wel door iemand 
van buitenaf zijn 
gepleegd. 

 
 
 



Fillers 
 

Op een bowlingbaan halen twee vrienden schoenen voor hun vriend Stefan. Jan denkt dat ze voor Stefan maat 43 moeten halen, 
hij denkt niet dat Stefan een grotere maat heeft dan dat. Paul zegt dat hij maat 44 heeft, en toen hij ooit Stefans schoenen paste, 
waren die veel te groot voor hem. Jan zegt: Stefan moet minstens maat 45 hebben. 

Twee collega's bespreken het feit dat een derde collega, Suus, nog niet aanwezig is op het werk. Marie denkt dat Suus niet echt te 
laat zal komen, aangezien ze altijd op het laatste moment komt binnenrennen. Anne antwoordt dat Suus haar eerder een berichtje 
heeft gestuurd dat ze vandaag te laat zal zijn omdat ze zich heeft verslapen. Marie zegt: Het is zeker dat Suus op tijd zal zijn. 

Twee vrienden wedden welk voetbalteam gaat winnen. Fred denkt dat het rode team gaat winnen aangezien ze een betere 
verdediging hebben. Paul antwoordt dat de beste verdediger van het rode team niet kan spelen vanwege een blessure, dus het 
rode team gaat verliezen. Fred zegt: Het rode team gaat waarschijnlijk niet winnen. 

2. Acceptability task 
 

	

Target items 

Moest,	simple	 Moest,	perfect	

1	

Ad was tot op dit moment de hoofdverdachte voor een misdrijf dat gisteravond plaatsvond in Utrecht. 
Tot nu toe wees al het bewijs erop dat hij gisteravond in Utrecht was. Maar nu ontvangt de detective een 
nieuw bewijsstuk dat het heel waarschijnlijk maakt dat Ad eigenlijk in Breda was gisteravond.  De	detective	zegt:	Ad	

moest	dus	wel	in	
Breda	zijn.	

De	detective	zegt:	Ad	
moest	dus	wel	in	
Breda	zijn	geweest.	



2	

Twee dj's bespreken met elkaar hoeveel mensen er gisteren bij hun optreden zijn geweest. Tot nu toe 
wees de administratie erop dat er minder dan 500 mensen waren. Maar nu ontvangen ze een lijst met het 
aantal mensen dat gisteren in een speciale VIP-ruimte was, wat het heel waarschijnlijk maakt dat er meer 
dan 500 mensen waren. 

De dj's zeggen: Er 
moesten dus wel 500 
mensen zijn. 

De dj's zeggen: Er 
moesten dus wel 500 
mensen zijn geweest. 

3	

De politie onderzoekt een moord die gisteravond plaatsvond in Amsterdam. Tot nu toe wees al het bewijs 
erop dat er een schutter bij betrokken was. Maar nu ontvangt de politie een nieuw bewijsstuk dat het heel 
waarschijnlijk maakt dat er meerdere schutters waren.   

De politie zegt: 
Kortom, er moesten 
minstens twee 
schutters zijn. 

De politie zegt: 
Kortom, er moesten 
minstens twee 
schutters betrokken 
zijn geweest. 

4	

Een archeoloog staat bij een opgraving en bekijkt de overblijfselen van een oude stad. Er werd altijd 
aangenomen dat de grens van het Romeinse Rijk bij Leiden lag, maar deze opgraving lijkt er eerder op te 
wijzen dat de grens noordelijker lag. 

De archeoloog zegt: 
De grens moest dus 
noordelijker zijn. 

De archeoloog zegt: 
De grens moest dus 
noordelijker zijn 
geweest. 

5	

Een archeoloog staat bij een opgraving en bekijkt fossielen van een inmiddels uitgestorven spinnensoort. 
Er werd altijd aangenomen dat deze spinnen met een soort van haakjes in bomen klommen. De nieuwe 
fossielen lijken er eerder op te wijzen dat ze met een soort van zuigvoetjes in staat waren om te klimmen. 

De archeoloog zegt: 
Deze prehistorische 
spinnen moesten dus 
wel zuignapjes 
hebben. 

De archeoloog zegt: 
Prehistorische spinnen 
moesten dus wel 
zuignapjes hebben 
gehad. 

6	

Twee restauranteigenaren bespreken met elkaar hoeveel mensen er gisteren in hun zaak hebben gegeten. 
Tot nu toe wees de administratie erop dat er meer dan 100 mensen waren. Maar nu ontvangen ze een lijst 
met het aantal mensen dat alleen eten kwam afhalen, wat het heel waarschijnlijk maakt dat er minder dan 
100 mensen daadwerkelijk hebben gedineerd in hun restaurant. 

 De 
restauranteigenaren 
zeggen: Er moesten 
dus minder dan 100 
gasten zijn. 

 De 
restauranteigenaren 
zeggen: Er moesten 
dus minder dan 100 
gasten zijn geweest. 

	
   



	

Fillers 	

	

Sam en Ron hebben vorige week meegedaan aan een hardloopwedstrijd. Ron werd uitgeroepen tot 
winnaar, maar Sam beklaagde zich bij de scheidsrechter en zei dat het verschil te klein was; hij stond 
erop dat de scheidsrechter naar de fotofinish zou kijken. Nadat de scheidsrechter de beelden bekeek, zei 
hij dat Sam inderdaad de wedstrijd heeft gewonnen.  De scheidsrechter zegt: Sam moest wel als eerst 
over de finishlijn zijn gegaan. 	De	scheidsrechter	zegt:	Sam	is	dus	als	eerst	

over	de	finishlijn	gegaan.	
		

2	

De directeur van een school heeft een groot onderzoek ingesteld naar de vernieling van de fietsenstal die 
vorige week heeft plaatsgevonden. Tot nu toe wees al het bewijs erop dat de derdeklassers de stalling 
hebben vernield. Maar nu ontvangt de directeur videobewijs dat het heel waarschijnlijk maakt dat de 
fietsenstal door de docent Engels is vernield. 

De directeur zegt: De fietsenstalling gaat dus 
door de docent Engels vernield worden. 

4	

Het bewijs aan het begin van een onderzoek naar een misdrijf (een week geleden) wees erop dat Marie 
thuis  was op het moment dat het misdrijf plaatsvond: Zowel Marie als haar huisgenoot verklaarden 
onder ede dat ze daar samen aan het lunchen waren. Maar gisteren verklaarde de detective dat Maries 
huisgenoot had gelogen, aangezien zij door ooggetuigen elders was gezien op de tijd van het misdrijf. 
Hiermee haalde hij dus Maries alibi onderuit. 

De	detective	zegt:	Marie	hoeft	dus	niet	thuis	te	
zijn	geweest.	

3	

Een politierechercheur onderzoekt een bankoverval die gisteravond heeft plaatsgevonden. Tot nu toe 
wees al het bewijs erop dat een dief van buitenaf was binnengedrongen door een raam in te slaan. Maar 
nu ontvangt de rechercheur een nieuw bewijsstuk, dat het heel waarschijnlijk maakt dat de diefstal in 
scene is gezet door de eigenaren van de bank.  De	rechercheur	zegt:	De	diefstal	hoeft	dus	door	

de	bankeigenaren	zelf	te	zijn	gepleegd.	
  



English 
 
1. TVJT 
Test items 
 

 
Had to, target present 

Seemed, target 
present 

Seemed, target 
past 

Had to, target 
past 

1 

Al has been a prime suspect for a crime that occurred last night in Montreal. 
Up to now, all of the evidence pointed to him being in Montreal last night. But 
just now, the detective receives fresh evidence that proves that Al was in fact in 
DC last night. The detective says: Al had to be in DC. 

The detective says: 
Al seemed to be in 
DC. 

The detective 
says: Al seemed to 
be in Montreal. 

The detective 
says: Al had to be 
in Montreal. 

2 

Phoebe is interrogated about her possible involvement in a large car crash that 
happened last night in New York. Until now, all of the evidence pointed to her 
being in New York last night. But just now, the police receive fresh evidence 
that proves that Phoebe was in fact in Boston last night. The police say: Phoebe 
had to be in Boston. 

The police say: 
Phoebe seemed to 
be in Boston. 

The police say: 
Phoebe had to be 
in New York. 

The police say: 
Phoebe had to be 
in New York. 

3 

Sam and Ron competed in a race yesterday. The referee declared that Ron 
crossed the finish line first. But Sam complained and said it was too close to 
call; he demanded that the referee look at the footage of the finish. After 
watching the footage, the referee judges that Sam in fact won the race. The 
referee says: Sam had to have crossed the finish line first. 

The referee says: 
Sam seemed to 
have crossed the 
finish line first. 

The referee says: 
Ron had to have 
crossed the finish 
line first. 

The referee says: 
Ron had to have 
crossed the finish 
line first. 

4 

Stephanie and Rose competed in the long jump yesterday. The referee declared 
that Rose jumped the furthest distance. But Stephanie complained and said it 
was too close to call; she demanded that the referee look at photos of the prints 
in the sand. After looking at the photos, the referee judges that Stephanie in 
fact won the race. The referee says:  Stephanie had to have jumped the furthest 
distance. 

The referee says:  
Stephanie seemed 
to have jumped the 
furthest distance. 

The referee says: 
Rose seemed to 
have jumped the 
furthest distance. 

The referee says:  
Rose had to have 
jumped the 
furthest distance. 

5 

Two co-owners of a restaurant discuss with each other how many people had 
dinner in their restaurant last night. Up to now, the administration suggested 
that there were more than 100 people dining in. But just now, they receive a list 
with the number of people who only got take-out, which shows that there were 
fewer than 100 people actually dining in their restaurant last night. The 
restaurant owners say: There had to be fewer than 100 guests. 

The restaurant 
owners say: There 
seemed to be fewer 
than 100 guests. 

 The restaurant 
owners say: There 
seemed to be more 
than 100 guests. 

 The restaurant 
owners say: 
There had to be 
more than 100 
guests. 



6 

Two DJs discuss with each other how many people were present at their 
performance last night. Up to now, the administration suggested that there were 
fewer than 500 people. But just now, they receive a list with the number of 
people that attended the performance in a special VIP-area, which shows that 
there were more than 500 people. The DJs say: There had to be more than 500 
people.  

The djs say: There 
seemed to be more 
than 500 people.  

The djs say: There 
seemed to be 
fewer than 500 
people.  

The djs say: 
There had to be 
fewer than 500 
people.  

7 

The headmaster of a school is conducting an investigation of exam fraud that 
happened during finals last week. Up to now, all of the evidence pointed to the 
math teacher having falsified the results. But just now, the headmaster receives 
video footage that proves that a student committed the fraud. The headmaster 
says: A student had to have committed the fraud. 

The headmaster 
says: A student 
seemed to have 
committed the 
fraud. 

The headmaster 
says: The math 
teacher seemed to 
have committed 
the fraud. 

The headmaster 
says: The math 
teacher had to 
have committed 
the fraud. 

8 

Two policemen discuss a bank robbery that occurred last night. Up to now, all 
the evidence pointed to a thief breaking in from outside. But just now, the 
policemen receive fresh evidence that the robbery was staged by the bank 
owners themselves. The policemen say: The bank had to have been robbed by 
the bank owners themselves. 

The policemen say: 
The bank seemed to 
have been robbed 
by the bank owners 
themselves. 

The policemen 
say: The bank 
seemed to have 
been robbed by 
someone from 
outside. 

The policemen 
say: The bank 
had to have been 
robbed by 
someone from 
outside. 

 
 
Fillers 
 

At a bowling alley, two friends are getting shoes for their friend Marc. Sam thinks they should get Marc a size 10, as he doesn't think Marc wears 
shoes bigger than that. John responds by saying he has a size 11, and when he once tried on Marc's shoes, they were way too big for him. Sam 
says: Marc has to have at least a size 12. 

Two coworkers discuss the fact that a third coworker, Sue, is not at work yet. Mary thinks Sue won't actually be late, as Sue always comes running 
in at the last moment. Anna responds by saying that Sue texted her this morning saying she will be late this time as she overslept. Mary says: It is 
certain that Sue will be on time. 

Two friends are betting on which sports team is going to win. Fred thinks the red team is going to win, as they have the better defense. Paul 
responds by saying the red's team best defender is out with an injury, so they are definitely not going to win. Fred says: The red team is probably 
not going to win. 



2. Acceptability task 
 
A professor of ancient Greek culture discusses the ideas of some early philosophers. 
He says: The ancient Greeks worried much about astronomy, but they had some 
beliefs that have since been shown to be false. For instance,  

while the earth seemed to be 
stationary, it’s actually not.  

while the earth had to be stationary, 
it’s actually not.  

A professor of history discusses the ideas of some early explorers. He says: The 
early explorers worried much about geography but they had some beliefs that have 
since been shown to be false. For instance,  

 

while California seemed to be 
separated from mainland North-
America, it actually isn't. 

while California had to be 
separated from mainland North-
America, it actually isn't. 

A professor of the history of science discusses the ideas of some early scientists. He 
says: The early scientists worried much about biology but they had some beliefs 
that have since been shown to be false. For instance,  

 

while the platypus seemed to be a 
bird, it actually isn't. 

while the platypus had to be a bird, 
it actually isn't. 

A professor of ancient Greek culture discusses the ideas of some early philosophers. 
He says: The ancient Greeks worried much about astronomy, but they had some 
beliefs that have since been shown to be false. For instance,  

 

while the earth seemed to be flat, it 
actually isn’t. 

while the earth had to be flat, it 
actually isn’t. 

A professor of the history of science discusses the ideas of some early scientists. He 
says: The early scientists worried much about biology but they had some beliefs 
that have since been shown to be false. For instance,  

while the dolphin seemed to be a 
fish, it actually isn't. 

while the dolphin had to be a fish, it 
actually isn't. 

A professor of history discusses the ideas of some early explorers He says: The 
early explorers worried much about geography but they had some beliefs that have 
since been shown to be false. For instance,  

while the North Polar Region 
seemed to be an open sea, it 
actually isn't. 

while the North Polar Region had 
to be an open sea, it actually isn't. 

 
Fillers 

1. A professor of ancient Greek culture discusses the ideas of some early philosophers. He says: The ancient Greeks worried much 
about the human body but they had some strange hypotheses. For instance, while they thought that our heart probably controls our 
body, they weren't actually sure about it. 



2. A professor of Medieval history discusses the ideas of some early thinkers. He says: The Medieval thinkers worried much about 
chemistry but they had some strange hypotheses. For instance, while they thought that it was likely that all matter was built up from 
only four elements, they were actually sure about it. 

3. A professor of ancient Greek culture discusses the ideas of some early philosophers. He says: The ancient Greeks worried much 
about geology but they had some strange hypotheses. For instance, while they thought that earthquakes were probably caused by 
ocean waves, they were actually sure about it. 

4. A professor of ancient Greek culture discusses the ideas of some early philosophers. He says: The ancient Greeks worried much 
about the human body but they had some strange hypotheses. For instance, while they thought that it was likely that our eyes emit 
light, they weren't actually sure about it. 

 


