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Stellingen behorende bij het proefschrift 

The Golgi: a transition point in membrane lipid 
composition and topology 

Quirine Lisman 

1. Glycosfingolipiden spelen geen universele rol in de sortering van secretie-eiwitten, 

(dit proefschrift) 

Ref.: Mays et al. (1995) ƒ Cell Biol. 130, 1105-1115 

Bagnat et al. (2000) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 97, 3254-3259 

2. Het gegeven dat Csg2p in de ER-membraan is gelokaliseerd en geen invloed heeft op 

de Golgi-lokalisatie van Csglp maakt het in de literatuur gesuggereerde belang van 

Csglp-Csg2p complexvorming onwaarschijnlijk, (dit proefschrift) 

Ref.: Takita et al. (1995) Mol. Gen. Genet. 246, 269-281 

H u h et al. (2003) Nature 425, 686-691 

Uemura et al. (2003) J . Biol. Chem. 278, 45049-45055 

Lisman et al. (2004) J. Biol. Chem. 279, 1020-1029 

3. Op basis van onafhankelijke resultaten is het waarschijnlijk dat in Pmrlp-deficiënte 

cellen de mannosylering van sfingolipiden is verstoord, (dit proefschrift) 

Ref.: Dürr et al. (1998) Mol. Biol. Cell 9, 1149-1162 

4. De lipide-topologie van de plasmamembraan wordt op meerdere niveaus gereguleerd, 

(dit proefschrift) 

Ref.: Pomorski et al. (2003) Mol. Biol. Cell 14, 1240-1254 

5. De calcium-gevoeligheid van AcsglAcshl-cellen kan worden opgeheven door over— 

expressie van een peptide van 59 aminozuren. Met andere woorden: size doesn't matter, 

(dit proefschrift) 

6. Het Golgi-apparaat is niet het enige dat de afgelopen jaren volwassen is geworden. 

Ref.: Bonfanti et al. (1998) Cell 95, 993-1003 

Pelham (2001) J. Cell Biol. 155, 1099-1101 

Barr (2004) J. Cell Biol. 164, 955-958 

7. Het ophelderen van de raft-structuur blijkt een zware dobber. 

Ref.: van Meer et al. (2002) J. Biol. Chem. 277, 25855-25858 

Vele andere! (2002-2004) 



8. I Het genetisch materiaal van een chimpansee is voor 99% gelijk aan dat van de mens. 

II Slechts 1% van het wetenschappelijk budget wordt besteed aan alternatieven voor 

dierproeven. 

Vreemd dat die 1% die de mens genetisch van de chimpansee verschilt hem niet in staat 

stelt zorgvuldiger met leven om te gaan. 

9. Als liefde een werkwoord is, is de vrouw vaak onderwerp, de man lijdend voorwerp en 

het kind meewerkend voorwerp. 

10. Voorspelbaarheid is dodelijk voor de geest. 

11. Gist brengt mensen bij elkaar. 

12. Drama schrijf je niet, dat ben je. 

13. Wie denkt dat het product van Wo-industrie leven is, schrikt zich dood. 


