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curriculum vitae

Irene Schrier werd op 17 oktober 1984 geboren in Rotterdam. In 2003 behaal-
de ze aan het Minkema College te Woerden haar vwo-diploma, profiel Cul-
tuur en Maatschappij. Aansluitend studeerde ze Nederlandse taal en cultuur 
aan de Universiteit van Utrecht en voltooide ze de master Boekwetenschap en 
Handschriftenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Bachelor- als master-
diploma werden cum laude gehaald. Haar masterscriptie over de boek- en pren-
tuitgever Nicolaes de Clerck kreeg een vervolg met een aanstelling als externe 
promovendus aan de UvA. Vanaf 2007 tot en met 2015 werkte Irene boven-
dien bij de Liberna Collection, de particuliere verzameling handschriften, oude 
drukken, prenten en tekeningen van de familie Brenninkmeijer - tegenwoordig 
ondergebracht in Museum Draiflessen in Mettingen (Duitsland). Vanaf 2015 
tot 2017 was ze werkzaam bij het Rijksmuseum in Amsterdam, als catalogiseer-
der prentkunst bij het project Prentenkabinet Online. Daarnaast is ze vanaf 
2015 bestuurslid van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging en volgt ze in 
2019 de Minor Archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Dankzij een 
Finishing Fellowship van de Faculty of Humanities van de Universiteit van Amster-
dam kon zij dit proefschrift voltooien.




