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Tinaa Cambier-Langeveld werd geboren op 17 oktober 1972 te Zaandam. Zij verhuis-
dee naar Chester, Engeland met haar familie in 1983, en kwam in 1986 weer terug naar 
Nederland.. Zij behaalde haar Atheneum diploma op het Adriaen Pauw in Heemstede 
inn 1991. Daarna ging zij Engelse taal- en letterkunde studeren aan de Rijks Universi-
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bovenbouwstudiee Algemene Taalwetenschap. In 1995 studeerde ze af bij Algemene 
Taalwetenschap,, met Fonetiek als specialisatie. In datzelfde jaar begon zij aan naar 
promotieprojectt aan de Universiteit van Amsterdam. Het promotieonderzoek, uit-
mondendd in dit proefschrift, werd uitgevoerd in het fonetisch laboratorium van de 
Universiteitt Leiden. Opnamen voor het Engels werden gemaakt tijdens een werk-
bezoekk aan Edinburgh University. Sinds november 1999 is zij werkzaam als Weten-
schappelijkk Spraakonderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut te Rijswijk. 
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