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Summary 
In eukaryotic cells genomic DNA is compartmentalized in the cell nucleus. DNA, together 
with DNA-bound proteins and RNA forms chromatin, which is not randomly distributed in 
the nucleus, but folded in a hierarchical manner. In the nucleus, DNA is transcribed into 
RNA, which is subsequently transported out of the nucleus to the cytoplasm and translated 
into proteins. Transcription can be positively or negatively influenced by the binding of 
regulatory proteins to certain DNA sequences. The transcription level of DNA sequences is 
additionally influenced by chemical modifications of DNA and histone proteins, as well as 
by interactions with particular DNA sequences. 

Multi-cellular organisms consist of many different cell types. In each cell type a 
specific set of genes is actively transcribed, while other genes are silenced. Thereby, only 
proteins that are needed for the cell-type-specific functionality are expressed. Besides 
genes, the genome also contains a large proportion of other sequences, of which some have 
gene-regulatory potential. This thesis addresses two different silencing mechanisms, 
targeting either non-coding regulatory sequences or genes during plant development.  

A silencing mechanism specific to plants is RNA-directed DNA methylation 
(RdDM). This mechanism uses RNA molecules that are 24 nucleotides short and also 
called short interfering RNAs or siRNAs. These siRNAs mediate the addition of DNA 
methylation to DNA sequences that are complementary to the sequence of the siRNAs. As 
a consequence, these DNA sequences are transcriptionally repressed. Transcriptional 
repressive marks that are found at RdDM-targeted loci are, among others, a specific type of 
DNA methylation and a histone mark named H3K9me2. In maize, RdDM is known to be 
involved in the transfer of silencing information between alleles of particular genes. During 
this process, which is called paramutation, a plant inherits a silenced, paramutagenic allele 
of a specific gene from one parent and an active, paramutable allele of the same gene from 
the other parent, and this active allele gets silenced. Moreover, when the originally silenced 
allele is crossed out, the originally active allele will remain silenced, and will even obtain 
the ability to silence other, active alleles. When components of the RdDM pathway are 
mutated, paramutation is impaired and paramutagenic alleles can lose their repression. 
Here, we focused on two different paramutagenic loci, B’, encoding a factor in plant 
pigmentation, and vNYR, a transgenic locus encoding a fluorescent marker protein. We 
studied the level of DNA methylation and histone marks at the B’ and vNYR loci, and how 
the levels of these marks changed in RdDM mutants. Although both the B’ and vNYR locus 
are paramutagenic and require RdDM components for their repression, their DNA 
methylation level and chromatin marks were different. While B’ was enriched for the 
histone mark H3K9me2 and had low levels of a specific type of DNA methylation, vNYR 
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was devoid of H3K9me2 and had high levels of this particular type of DNA methylation. 
Within the whole range of genome-wide loci that are targeted by RdDM, an inverse 
correlation between the two repressive marks DNA methylation and H3K9me2 was 
observed. We propose that vNYR and B’ are two distinct, rather extreme cases of RdDM-
loci. A future perspective is to determine whether there is a correlation between the 
repressive marks they carry and their behavior in paramutation. It would also be interesting 
to examine if different types of RdDM loci serve distinct functions in general. 

Paramutation causes a permanent, heritable silencing of a formally active gene. 
While it may be beneficial to permanently silence particular sequences, other sequences 
have to be silenced or re-activated throughout development in a dynamic way. The 
repression of developmentally regulated genes is accomplished by polycomb proteins, via a 
process that is widely conserved among multicellular organisms, including plants and 
animals. An example of a gene that is developmentally silenced by polycomb proteins is the 
Flowering Locus C (FLC) of the model plant Arabidopsis. FLC encodes a flowering 
repressor that ensures that the plant does not flower too early after germination. However, 
to allow flowering at a later time point, FLC has to be silenced for the rest of the plant life 
cycle. Silencing of FLC is induced by vernalization, which is a prolonged cold treatment of 
the plant. We studied the chromosomal interaction pattern of the FLC gene and tested 
whether certain interactions change after polycomb silencing of this gene. The results 
indicated that, once the FLC gene itself was repressed by polycomb, it interacted preferably 
with the nearest polycomb targets rather than with non-polycomb targets. However, 
sequences that were not a polycomb target are not completely avoided. This indicates that 
particular interaction partners might be preferred, but are not exclusive. Furthermore, we 
noticed genome-wide changes in chromosomal interactions during the cold treatment. 
These changes correlated with a larger size of nuclei during the cold than before and after 
the cold treatment. The larger size of nuclei, together with the global changes in 
chromosomal interactions, suggest that during the cold treatment the chromatin is packed in 
the nucleus in a less compact manner. To get a better understanding of the correlation 
between chromatin reorganization and the size of nuclei further research is needed.  
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Samenvatting 
Het genomisch DNA in eukaryotische cellen bevind zich in de celkern, waarin het samen 
met  DNA-gebonden eiwitten en RNA chromatine vormt. Chromatine is niet willekeurig 
verdeeld in de kern, maar op een hiërarchische wijze gevouwen. In de celkern wordt DNA 
getranscribeerd tot RNA, dat vervolgens vanuit de celkern naar het cytoplasma wordt 
getransporteerd voor de translatie naar eiwitten. Transcriptie van DNA kan positief of 
negatief worden beïnvloed door de binding van regulerende eiwitten aan specifieke DNA-
sequenties. Het niveau van transcriptie wordt verder beïnvloed door chemische modificaties 
van DNA en histon eiwitten, en door interacties met specifieke DNA-sequenties. 
 Meercellige organismen bestaan uit vele verschillende celtypen, waarbij in elk 
celtype een specifieke set van genen actief wordt getranscribeerd, terwijl andere genen 
worden geremd. Hierdoor worden alleen eiwitten die nodig zijn voor het functioneren van 
de specifieke celtypen geproduceerd. Naast genen bevat het genoom ook een groot deel 
overige , niet-coderende sequenties, waarvan sommige een rol spelen bij gen-regulatie. Dit 
proefschrift behandeld twee verschillende mechanismen die transcriptie onderdrukken 
(silencing mechanismen) tijdens plantontwikkeling,: een silencing mechanisme dat zich 
richt op de niet-coderende regulerende sequenties en een mechanisme dat zich richt op 
genen. 
 RNA-directed DNA methylation (RdDM) is een silencing mechanisme dat 
specifiek is voor planten. Dit mechanisme maakt gebruik van korte RNA-moleculen (24 
nucleotiden) die ook small interfering RNAs of siRNAs worden genoemd. Deze siRNAs 
veroorzaken de methylering van DNA-sequenties die complementair zijn aan de sequentie 
van de siRNAs, waardoor de betreffende DNA sequenties transcriptioneel worden 
onderdrukt. Kenmerken van transcriptionele repressie, die bij loci die een doelwit vormen 
van het RdDM-mechanisme zijn gevonden, zijn onder andere een specifiek type van DNA-
methylatie en een histon modificatie genaamd H3K9me2. In maïs is RdDM betrokken bij 
het overnemen van silencing informatie tussen allelen van bepaalde genen. Tijdens dit 
proces, dat paramutatie wordt genoemd, erft een plant een gesilenced, paramutageen allel 
van een specifiek gen van de ene ouder en een actief, paramuteerbaar allel van hetzelfde 
gen van de andere ouder, en wordt het actieve allel gesilenced. Ook wanneer het 
oorspronkelijk gesilencede allel wordt verwijderd, blijft het oorspronkelijk actieve allel 
gesilenced, en zal het zelfs het vermogen verkrijgen om andere, actieve allelen te silencen. 
Wanneer onderdelen van RdDM worden gemuteerd, wordt de paramutatie verzwakt en 
kunnen paramutagene allelen hun repressie verliezen. We hebben twee verschillende 
paramutagene loci onderzocht: B’, dat codeert voor een factor in plantpigmentatie en vNYR, 
een transgeen locus dat codeert voor een fluorescerend marker eiwit. We hebben het niveau 
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van DNA methylatie en histon modificaties van B’ en vNYR loci bestudeerd, en wat de 
niveaus van deze kenmerken zijn in RdDM mutanten. Hoewel zowel de B’ en vNYR locus 
paramutageen zijn en RdDM onderdelen nodig hebben voor hun repressie, waren hun DNA 
methylatie-niveau en chromatine kenmerken anders. Waar B’ was verrijkt voor H3K9me2 
en een laag niveau vertoonde van een bepaald type van DNA-methylatie, miste vNYR 
H3K9me2 en vertoonde een hoog niveau van hetzelfde type DNA-methylatie. De hele 
groep van RdDM loci vertoont een inverse correlatie tussen de twee repressieve kenmerken 
DNA-methylatie en H3K9me2. Wij stellen voor dat vNYR en B’ twee verschillende, 
extreme gevallen van RdDM-loci zijn. Toekomstig onderzoek zou kunnen zijn om te 
bepalen of er een correlatie bestaat tussen de repressieve kenmerken van RdDM-loci en hun 
gedrag in paramutatie. Het zou ook interessant zijn om te onderzoeken of verschillende 
soorten RdDM-loci verschillende functies hebben. 
 Paramutatie zorgt voor een permanente, erfelijke silencing van een formeel actief 
gen. Hoewel het gunstig kan zijn bepaalde sequenties permanent te silencen, moeten andere 
sequenties dynamisch gesilenced of gereactiveerd worden tijdens de ontwikkeling. De 
repressie van de ontwikkeling-gereguleerde genen wordt gedaan door Polycomb-eiwitten, 
in een proces dat geconserveerd is in multicellulaire organismen zoals planten en dieren. 
Een voorbeeld van een gen dat tijdens de ontwikkeling gesilenced wordt door Polycomb-
eiwitten is de Flowering Locus C (FLC) van de modelplant Arabidopsis. FLC codeert voor 
een repressor die ervoor zorgt dat de plant niet te vroeg na het ontkiemen bloeit. Om echter 
op een later tijdstip wel te bloeien, moet FLC worden gesilenced voor de rest van de 
levenscyclus van de plant. Silencing van FLC wordt geïnduceerd door vernalisatie, een 
lange koude-behandeling van de plant. We bestudeerden het chromosomale 
interactiepatroon van het FLC gen en hebben gekeken of bepaalde interacties zijn 
veranderd na Polycomb silencing van dit gen. Wij zagen dat wanneer het FLC gen zelf 
werd gesilenced door Polycomb, het gen een voorkeur vertoonde voor interacties met de 
andere, dichtbijgelegen Polycomb-targets boven niet-polycomb-targets. Sequenties die geen 
Polycomb-target zijn werden echter niet volledig vermeden. Dit geeft aan dat, hoewel 
specifieke interactie partners de voorkeur hebben, deze niet exclusief zijn. Verder 
observeerden we genoom-brede veranderingen in de chromosomale interacties tijdens de 
koude-behandeling. Deze veranderingen gecorreleerden met een groter formaat van 
celkernen tijdens de behandeling met koude tegenover voor en na de behandeing met 
koude. Het grotere formaat van celkernen, en de globale veranderingen in chromosomale 
interacties suggereren dat tijdens de behandeling met koude het chromatine in de celkern 
minder compact is verpakt. Verder onderzoek is nodig, om een beter inzicht te krijgen in de 
samenhang tussen chromatine reorganisatie en de grootte van de celkernen. 
 
 

Vertaald door dr. Esther de Boer. 


