
1 
Robert Philippo, PhilGene Pays-Bas, augustus 2016: « zijn de Philippo’s in de Nederlanden der 17 Provinciën verwant ?” 

 

 
Fig. 1: Sebastiaen Vrancx (o 1573 Antwerpen -†1647 Antwerpen): « op de vlucht voor de oorlog » 
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1. INTRODUCTIE 
 

In deze studie neem ik u mee naar het genealogisch, genetisch en historisch onderzoek van de familie 
Philippo (en variaties op deze naam) in de Nederlanden der 17 Provinciën.  

In de Nederlanden, in de provincie Holland, bevinden zich twee Philippo stammen: wat betreft de 
eerste zijn de voorouders bekend tot 1687 in Leiden; en de andere in Haarlem tot 1588. In België, in 
West-Vlaanderen, bevindt zich een stam Phlypo rondom Ieper en Roeselare, en in Henegouwen een 
stam Philippo in het Doornikse. In Frankrijk, in de Rijselse Metropool, bevinden zich verschillende 
stammen met namen als Philippo, Flipo en Flippo, etc.. Zijn zij verwant? De registers beantwoorden 
deze vraag niet. Dan besluit je het hulpmiddel DNA te gebruiken, een techniek om aan te tonen of 
iemand biologisch verwant is via de vaderlijn (Y), de moederlijn (Mt) of de familielijn (Au).  

Om de context van genealogie en genetica te begrijpen is de geschiedenis van de Nederlanden der 17 
Verenigde Nederlanden een essentieel onderdeel. Filips II, die Karel V opvolgde, regeerde als een 
absolute vorst en veroorzaakte malaise en ontvolking in de Zuidelijke-Nederlanden. Veel inwoners 
zijn gemigreerd, hetzij naar de Noordelijke-Nederlanden, hetzij vanuit Frans-Vlaanderen naar de 
ontvolkte regio’s in West-Vlaanderen in de 2e helft van de 16e eeuw.  

De vraag: zijn zij verwant en hoe kan je de verwantschap vinden zonder registers? 

 

2. GENEALOGIE EN GENETICA 
 

Philippo stammen in de Noordelijke-Nederlanden (1,2):  

Daar (fig. 2) zijn twee Philippo stammen, één in Leiden (geel) en één in Haarlem (blauw), beide in de 
provincie Holland. Wij hebben geen verwantschap tussen deze twee stammen op papier gevonden, tot 
het genetisch vaderlijn onderzoek (Y-DNA) ons het definitieve antwoord gaf: “twee verschillende 
stammen”! De stam Leiden met de namen Philippo / Filippo / Flipo begint in 1687 in Leiden met 
Anthony Philippo gehuwd met Jeanne de la Croix, mogelijk Hugenoten, van beroep lakenwever, komt 
zeer waarschijnlijk uit de Languedoc en omgeving en heeft de Y-DNA haplogroep (17) J2. De stam 
uit Haarlem met de naam Philippo stopt in 1588 in Haarlem met Jacques Philippo gehuwd met 
Tanneken van Vooren, mogelijk Doopsgezinden, werkzaam in de textiel, komt zeer waarschijnlijk uit 
Vlaanderen, kasselrij van Kortrijk, Roede van de 13 Parochies met de Y-DNA haplogroep (17) R1b.  

Dat zet ons ertoe om het onderzoek te vervolgen in de Zuidelijke-Nederlanden. 

Philippo Stammen in de Zuidelijke-Nederlanden (3,4,15):  

Daar (fig. 3) hebben wij drie Philippo (en varianten) regio’s gevonden. Deze bevinden zich ten eerste 
in het huidige Frankrijk, in de kwartieren van Weppes en van Ferrain behorende tot de kasselrij van 
Rijsel, departement du Nord, met de namen Philippo / Flipo / Flippo, etc. (geel). Ten tweede, in het 
huidige België, in het Doornikse, provincie Henegouwen, België de naam Philippo (blauw). En 
tenslotte, ten derde, ook in België, de naam Phlypo (groen) in de kasselrij van Ieper, provincie West-
Vlaanderen. 
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Fig.2 : de twee Philippo stammen (en variaties) in de oude 

Noordelijke-Nederlanden 
Fig. 3: drie Philippo (en varianten) regio’s 

In de oude Zuidelijke-Nederlanden 
 

Philippo in het Doornikse (2,4,5): twee mannelijke Franse Philippo deelnemers hebben een stamboom tot 
ca. 1600 in het Doornikse (stad Doornik en het plaatsje Kain). Zij zijn familie van elkaar en hebben een 
gezamenlijke voorvader Philippe Josephe Philippo (fig. 4). (*1716 Kain-la-Tombe – †1784 Kain-la-
Tombe) gehuwd met 1. Marie Madeleine Lantoine en 2. met Marie Louise Dupont, van beroep daggelder, 
katholieke religie. Deze stam stopt bij François Philippo, gehuwd vóór 1617 en geboren vóór 1600, plaats 
onbekend. Het Y-DNA vaderlijn onderzoek leert ons dat zij het profiel van de haplogroep R1a (17) hebben, 
biologisch verwant zijn aan elkaar en dat ze niet biologisch verwant zijn aan de Nederlandse Philippo’s 
(haplogroepen J2, R1b) 

Phlypo in de kasselrij van Ieper (2,3,6): een Belgische mannelijke deelnemer genaamd Phlypo. Deze 
achternaam komt niet in Frankrijk voor, een Vlaamse verbastering van de naam Philippo en derhalve 
interessant. Deze Phlypo’s wonen in het gebied van de kasselrij van Ieper. De stam begint bij Pieter 
(Petrus) Phlypo (* < 1657 ? – †1699 Staden), gehuwd met 1. Marie de Smet en 2. met Pietronella 
Vereecke, katholieke religie. Het blijkt dat deze vanaf ca. 1680 in het plaatsje Staden te traceren is (fig.4). 
Op papier is hij niet verwant aan de andere Philippo’s. Het Y-DNA vaderlijn onderzoek leert ons dat hij het 
haplogroep profiel R1a heeft en biologisch direct verwant is aan de twee Franse Philippo’s en niet aan de 
Nederlandse Philippo’s (haplogroepen J2, R1b). 

Philippo, Kwartieren van Weppes en van Ferrain (15): In deze regio treft men Philippo’s / Flipo’s / 
Flippo’s, etc. op papier aan sinds ongeveer 1550. 

Conclusie: De Franse Philippo’s uit het Doornikse en de Belgische Phlypo’s uit de kasselrij van Ieper zijn 
via de vaderlijn biologisch direct verwant aan elkaar (haplogroep R1a). De meest recente 
gemeenschappelijke voorvader scoort 95-99% bij 18 generaties, sinds ongeveer 400-450 jaar geleden. De 
Nederlandse Philippo’s zijn biologisch niet verwant aan hen (haplogroepen J2 en R1b). Het is mogelijk om 
via de vaderlijn Y-DNA onderzoek de biologische verwantschap verder dan de registers te bewijzen. 

Hypothesen:  

1. De Phlypo’s van de kasselrij van Ieper zijn waarschijnlijk afkomstig uit het Doornikse of uit de 
kwartieren van Weppes of van Ferrain. 

2. De Philippo’s uit de kwartieren van Weppes en van Ferrain, zijn mogelijk verwant aan de Philippo’s 
uit het Doornikse en aan  de Phlypo’s. 

3. De naam Phlypo is een Vlaamse variant op de namen Philippo / Flipo / Flippo, etc. Deze namen zijn 
patroniemen van de naam Philippe / Philippus (13). 
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 3. MALAISE IN DE KASSELRIJ VAN 
IEPER 

Algemene situatie (16):  
 
De malaise veroorzaakt door troebelen in de 
Zuidelijke Nederlanden in de 16e en de 17e eeuw 
trof Vlaanderen dus ook de regio van de 
kasselrij van Ieper en de heerlijkheid van 
Staden. De malaise is gebaseerd op de politieke 
en religieuze absolute macht van Filips II van 
Spanje en later van die van Lodewijk de XIV 
van Frankrijk. In de 16e eeuw was Vlaanderen 
een zeer rijke provincie geworden veroorzaakt 
door een zeer florerende textiel economie. De 
oorzaken van de troebelen waren zeer divers, 
dus niet alleen religieus welke zich in de 2e helft 
van de 16e eeuw versterkten. De inname van 
Calais, de blokkade door Engeland en de sterke 
daling van de textielprijs, de Noorse oorlog en 
de verhoging van de graanprijs, de pest, de 
kleine ijstijd, oorlogen en de verhoging van de 
belastingen, het luxe leven van de adel en de 
geestelijkheid, de aflaatbrieven en de 
bescherming door de kerk van de koning met 
zijn Bloedraad, calvinistische radicale 
predikanten met hun hagenpreken en 
beeldenstormen, etc. resulteerden in troebelen, 
een grote malaise en migratie naar elders. 
 
De heerlijkheid van Staden (7):  
 
De oudste vermelding van het kasteel van 
Staden dateert van 1546, i.v.m. het lezen van 
missen in de kasteelkapel. De oorlog woedt te 
Staden, in 1566 wordt het kasteel geplunderd en 
de kerk in de as gelegd. In 1648, verkoop van de 
heerlijkheid aan Claudius de Carnin. Onder de 
Franse bezetting van de Westhoek verheft 
Lodewijk XIV de heerlijkheid van Jan de Carnin 
tot "Graafschap van Carnin en Staden" (1712). 
Het "Hof van Staden" was voor heffing van 
belastingen afhankelijk van de Zaal van Ieper, 
de rechtspraak echter van het Brugse Vrije. 
 

Fig. 4: vaderlijnstamboom Philippo - Phlypo  
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Kasselrij van Ieper:  

Hieronder de geschiedenis van de ontvolking van de kasselrij van Ieper in 16e en 17e eeuw waarin de 
heerlijkheid van Staden ligt. 

 
Fig. 5: Kasselrij Ieper door Blaeu anno 1641, de plaats Staden is rood omcirkelt 

 

Ferdinand Alvarez van Toledo, Hertog van Alva 1507-1582 (8-10):  

De komst van de Hertog van Alva in 1567, de opzet van een buitengewoon tribunaal, het tribunaal der 
troebelen (of de Bloedraad), leverde honderden executies en duizenden verbanningen op. De oorzaak 
lag in augustus 1566, toen de opstand tegen de religieuze plakkaten en de politiek van Filips II in de 
Nederlanden terrein won, de onverwachte “furie van de Beeldenstorm”. In verscheidene steden in de 
Nederlanden, gingen menigten de straat op om de katholieke bezittingen te plunderen en te 
verwoesten. De kasselrij van Ieper, één van de kasselrijen van Vlaanderen werd zwaar door deze 
vernielingen getroffen, zoals ook de heerlijkheid van Staden. Veel mensen werden bang voor de 
repressie. Enkelen werden ter dood veroordeeld, en meerderen verbannen of sloegen op de vlucht, 
vaak gingen hele families naar de buurlanden die meer vrijheid van godsdienst kenden jegens de 
hervormden. In de kasselrij van Ieper werden goederen van alle veroordeelden geconfisqueerd en 
verkocht, de opbrengst ging naar de legers van Alva. 

Alexandre Farneze, Hertog van Parma 1545-1592 (9-10):  

Toen de Nederlanden zich bij de Pacificatie van Gent verenigden (1576) met als doel een soevereine 
staat te vormen, stuurde Filips II van Spanje Alexandre Farneze met zijn legers om de Nederlanden te 
heroveren. Zoon van Octave en Margaretha van Parma, commandant in dienst van de koning Filips II 
van Spanje, is Alexandre Farnese tevens gouverneur van de Spaanse Nederlanden van 1578 tot aan 
zijn dood. Toen de Malcontenten op 1 oktober 1578 Menen innamen, begon voor de kasselrij van 
Ieper een jarenlange periode van oorlogsgeweld, die duurde tot de overgave van de stad Ieper aan 
Farnese in april 1584. Gevolg van de strijd tussen de Staatse (Willem van Oranje) en de 
koningsgezinde (Filips II) troepen was een grondige verwoesting van het Ieperse platteland. Met de 
capitulatie van Ieper kwam er evenwel geen einde aan de lijdensweg van de kasselrij. Vanuit hun basis 
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in het noorden van Vlaanderen wisten vrijbuiters de herbevolking in een sterke mate te remmen. Ook 
de bezettingstroepen hadden schuld aan het uiterst traag herstel. 

Ontvolking (9-10):  

Gedurende de negen jaren van Alexandre Farnese, Hertog van Parma (9), gouverneur en commandant 
van Filips II in de Nederlanden, veroorzaakten de vele troebelen, plunderingen en moorden door de 
Spanjaarden, de rebellen en de avonturiers gedurende de heroveringen van de Spanjaarden een 
immense golf van vluchtelingen. Het resultaat was een schrikbarende ontvolking (10-11). Er woonden 
in Hondschoote in 1566 ongeveer 18.000 mensen, twintig jaar later nog 385. De bevolking van 
Leuven daalde van 17.000 naar 9.700 inwoners. Antwerpen, met 90.000 inwoners in 1566, had er in 
1589 nog 42.000 over. Op het platteland was de situatie nog penibeler, in sommige regio’s 
verminderde de bevolking met meer dan 80 procent. Veel van de landerijen in West-Vlaanderen 
werden door mensen uit Frans-Vlaanderen en Artois opnieuw bevolkt. 

Belastingen (11):  

Over de belastingopbrengsten op het vee en de bedreven landen vóór Sint Jan van 1586 concludeert 
Maddens dat in 5 plaatsen van de kasselrij van Ieper geen opbrengst was te noteren daar zij volgens 
vermelding in de rekening < onbewoont > waren. Dat zijn de plaatsen Westrozebeke, Geluveld, 
Zandvoorde en Staden. De plaatsen gelegen in het zuiden van de kasselrij vertonen over het algemeen 
goede groeiprocenten van de belastingen, in het noordoostelijk gebied daarentegen zijn ze het laagst. 
Hier bevinden zich Gits, Staden, Westrozebeke en Passendale waar de belasting in 1591 niets 
opbracht. Als je de belastingopbrengst van de verschillende jaren van Staden beziet dan concludeert 
Maddens dat de plaats onbewoond was. De impost van mei-okt. 1576, dus vóór de oorlog, bracht nog 
336 guldens op, in dezelfde periode in 1587, 1591 en 1597 bracht deze niets op en pas in 1601 17 
guldens. In het laatste decennium van de 16e eeuw werd de impost dus niet geïnd.  

Getuigenissen (11):  

Na de objectieve symptomen nu wat meer subjectieve klachten van tijdgenoten. Augustin van 
Hernighem (12) van Ieper vermeldt in 1583 dat de pest en de hongersnood te Ieper zo’n 14.000 
slachtoffers maakten, uit zijn getuigenis is de grote ontvolking van de kasselrij af te leiden. Er 
bevonden zich vele doden van buiten de stad die hun toevlucht hadden gezocht in de bescherming van 
de stad. Uit verder relaas en uit andere bronnen is op te maken dat veel plattelandsbewoners na de 
inname van de stad de onveilige buiten, geterroriseerd door vrijbuiters en ongedisciplineerde troepen, 
(fig. 6) meden en in Ieper verbleven. De kasselrijmagistraat meldde dat het baldadig optreden der 
troepen (Spaanse) en ook de moorddadige aanslagen der vrijbuiters de oorzaken waren van de 
voortschrijdende ontvolking. De streek tussen Roeselare en Ieper lag praktisch totaal verlaten < … et 
se trouve tantoist homme ne beste fors quelques pauvres gens, se tenans serrez ensemble en quatre ou 
sincq lieux frotz … >. De weinige mensen die er nog woonden trokken geleidelijk weg daar de 
belastingen ondraaglijk zwaar wogen en de troepen hun het leven onmogelijk maakten.  
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Fig. 6: Sebastiaen Vrancx ‘soldaten plunderen een boerderij’ ca 1600. 

 

Immigratie (11):  

In het plaatsje Langemark niet ver van Staden, wijst J. de Smet er op hoe opvallend veel inwoners van 
Langemark geboren waren buiten dit dorpje in het tweede decennium van de 17e eeuw. Op een totaal 
van 499 waren er 130 in Langemark geboren en kwamen er 83 uit het departement du Nord, waarvan 
42 afkomstig uit het arrondissement Rijsel, het departement du Pas de Calais dat grotendeels 
samenvalt met Artesië leverde 57 mensen, en nog vele anderen van buiten de plaats. Deze mensen 
zouden als kinderen met hun ouders naar Langemark zijn gekomen. Gezien de vermelde verklaring 
van de magistraat acht men het waarschijnlijk dat het grootste deel van deze mensen eerst sinds het 
laatste decennium van de 16e eeuw in Langerak kwam wonen. Zij konden er nog voor 1610 in het 
huwelijk treden en verscheidene kinderen winnen. Een herbevolking van het dorp na de diepe 
crisisperiode. 

 

4. DE REGIO VAN DE PHLYPO’S 
 

Regio Ieper (3,6,13,15):  

Er is een vergelijking gemaakt tussen de locaties van de parochieregisters vanaf 1600 tot 1900 en van 
de naamlocaties in 2008, er zit weinig verschil in de woongebieden van de Phlypo’s. Deze regio 
bevindt zich in het noorden van de kasselrij van Ieper (fig. 7) en in een deel van de kasselrij van 
Kortrijk, binnen de grote rode cirkel. Daarbinnen ziet u omcirkelde plaatsen met jaartal sinds dat de 
naam Phlypo (en varianten) in de DTB’s en de burgerlijke stand tussen 1600 en 1900 zijn 
geregistreerd. 

De grootste populatie is in Staden, (geel 500+ personen) vanaf 1682, daarna te Langemark vanaf 1629 
en Lo-Reninge (blauw 100-200) vanaf 1732, vervolgens Kortrijk, Passendale, Westrozebeke, 
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Hooglede (groen 50 – 100) en rood tot 50 personen. Vanaf 1603 staan de eerste Phlypo’s in de 
kerkregisters in Zwevegem geregistreerd. Let wel, het zijn registers die men heeft behouden, het is 
goed mogelijk dat er oudere registers waren maar die in de tijd niet behouden zijn vanwege oorlogen, 
branden, etc. Er zijn enige indexen bewaard gebleven die iets verder de tijd in gaan en er zijn de Staten 
van Goed. In het Franse gebied is bijna geen Phlypo naam te bekennen hetgeen de hypothese versterkt 
dat de naam Phlypo een vervlaamsing is van de namen Philippo / Flipo / Flippo, afkomstig uit de 
kasselrij van Rijsel of het Doornikse. 

 
Fig. 7: Phlypo locaties in de regio Ieper – Roeselare – Kortrijk – Tourcoing tussen 1600-1900, bron: Rijksarchief België 

 

U ziet dezelfde regio in 2008 (fig. 8) met een concentratie van Phlypo’s, in totaal waren in 2008 in 
België 177 Phlypo namen gevonden. Het bewijst de grote honkvastheid van deze familie, agrarische 
families met goede landerijen vertrekken niet. De naam Philippo (fig. 9) kent in België het 
zwaartepunt rond het Doornikse, in 2008 kennen wij 149 Philippo namen in België. 

  
Fig. 8: populatie Phlypo in 2008 in België met 177 namen, 
zwaartepunt in de kasselrij van Ieper. Bron: familienaam.be 

Fig. 9: populatie Philippo in 2008 in België met 149 namen, 
zwaartepunt in het Doornikse. Bron: familienaam.be 

 



9 
Robert Philippo, PhilGene Pays-Bas, augustus 2016: « zijn de Philippo’s in de Nederlanden der 17 Provinciën verwant ?” 

De kaart van Frans-Vlaanderen (fig. 10) met de kasselrijen van Rijsel (centrum), van Douai 
(zuidoosten) en van Orchies, het Doornikse met Doornik (oosten), de kasselrij van Ieper 
(noordwesten) en de kasselrij van Kortrijk (noorden), laat zien waar de Philippo’s (etc.) rond de 16e en 
de 17e eeuw volgens registers in Frans-Vlaanderen verbleven. Ten westen van Rijsel is het kwartier 
van Weppes met de gemeenten Houplines, Verlinghem, Lambersart, etc. te zien en ten noordwesten 
van Rijsel het kwartier van Ferrain met de gemeenten Tourcoing, Roubaix, etc. met veel namen als 
Philippo / Flipo / Flippo. Deze streek is aanpalend aan de kasselrij van Ieper waar veel Phlypo’s 
verblijven. Aan de oostzijde van Rijsel zien we het Doornikse waar de Philippo’s van de Franse 
deelnemers vandaan komen. De hypothese is dat de Philippo’s uit de kwartieren van Weppes en van 
Ferrain verwant zijn aan die uit het Doornikse en dus met de Phlypo’s. 

 

Fig. 10: Frans Vlaanderen : kasselrij van Rijsel, van Douai, van Orchies en het Doornikse rond 1645, gemaakt door Blaeu 
 

5. RECAPITULATIE 
 

1. Genealogisch (1, 11):  

De papieren verwantschap tussen de Phlypo’s uit de kasselrij van Ieper en de Philippo’s uit het 
Doornikse is niet bewezen. Voorvader Pieter Phlypo uit Staden is ongeveer in 1652 geboren, 
hiervoor hebben de archieven geen documenten hierover. Zij waren landbouwers en een 
mogelijkheid zou kunnen zijn, als de documenten er nog zijn, dat er belastingkohieren zijn met 
betrekking tot vee en landerijen van de agrariërs in die tijd. De deelnemers uit het Doornikse zijn 
op papier getraceerd vanaf 1637 en daarvoor houdt het papier op, de meeste Philippo’s daar waren 
dagloners en bezaten vrijwel niets waardoor geen fiscale of notariële registratie bestond.  
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2. Genetisch (2):  

De biologische directe verwantschap tussen de Phlypo’s uit de kasselrij van Ieper en de Philippo’s 
uit het Doornikse is biologisch bewezen. De match ligt op circa 400-450 jaar vanaf heden op basis 
van de generatieafstand van 33 jaar. Het haplotype kent weinig mismatches en de mismatch 
markers hebben een relatief snelle mutatiewaarde. Zij hebben alle drie dezelfde haplogroep R1a en 
hun MRCA bij 24 generaties (25 jaar per generatie) is 95% - 99%, op 33 jaar per generatie is dat 
bij 18 generaties. Niet biologisch verwant aan de Nederlandse Philippo’s. 

3. Historisch (8,9,10,11,12):  

In de kasselrij van Ieper, inclusief Staden, in de tijden van de Hertog van Alva en de Hertog van 
Parma, gouverneurs en commandanten van Filips II, ontstond een enorme ontvolking van de 
kasselrij van Ieper en andere Vlaamse gebieden (1566-1600). Deze gebieden zijn later deels door 
immigranten uit Frans-Vlaanderen en Artois bevolkt. Daar de kasselrij van Ieper dichtbij de 
kwartieren Weppes en Ferrain ligt, althans dichterbij dan bij het Doornikse bestaat de 
mogelijkheid dat de Phlypo’s eerder uit deze kwartieren dan uit het Doornikse afkomstig zijn. 

4. Naam (14,15):  

De naam Phlypo komt vanaf ca. 1687 sterk geconcentreerd in het gebied van de kasselrij van Ieper 
voor, ook deels rond Kortrijk maar niet in Frans-Vlaanderen. De naam Philippo komt juist in de 
gebieden rond het oude Doornikse en mede met de naam Flipo / Flippo in de kwartieren van 
Weppes en van Ferrain van de kasselrij van Rijsel voor. Gezien hun biologische verwantschap 
concludeer ik dat de naam Phlypo een vervlaamsing is van de Franstalige namen Philippo / Flipo / 
Flippo. De naam Philippo (etc.) is een patroniem van de voornaam Philippe / Philippus. 

 

6. CONCLUSIE 
 

Zijn de Philippo’s (en variaties) in de Nederlanden der 17 Provinciën verwant en kunnen wij de 
verwantschap zonder registers vinden?  

De Phlypo’s uit de kasselrij van Ieper en de Philippo’s uit het Doornikse zijn direct aan elkaar 
verwant, maar niet met de Philippo’s in Nederland. De Phlypo’s in België zijn zeer waarschijnlijk 
immigranten uit het Doornikse of uit de kwartieren van Weppes of van Ferrain uit de periode 1566 – 
1625, en mogelijk zijn ze allemaal verwant. Met vaderlijn Y-DNA onderzoek kan men de biologische 
verwantschap vaststellen. De naam Phlypo is zeer waarschijnlijk een vervlaamsing van de naam 
Philippo, Flipo, Flippo. De naam is een patroniem van Philippe / Philippus. 

 

7. VRAAG DIE OVERBLIJFT 
 

Kan men met Y-DNA testen de verwantschap tussen de stammen van het kwartier van Weppes, het 
kwartier van Ferrain, van het Doornikse en van de kasselrij van Ieper bewijzen?  

Mannelijke Philippo’s, Flipo’s en Flippo’s (etc.) die geïnteresseerd zijn in dit project en een stamboom 
tot vóór 1700 hebben worden verzocht met Robert Philippo contact op te nemen, info@philgene.com.  

 

 

mailto:info@philgene.com
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Bijlage genetische vergelijkingen: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 


