Namen van enkele groepen oude appels
Bellefleur
Bellefleur betekent in het Frans “mooie bloem”. De naam zal gegeven zijn aan enkele appels met een mooie bloesem. Als appel
hebben ze weinig gemeenschappelijk, behalve dat ze gewoonlijk een vijftal verdikkingen of ribben om de kelk hebben. Enkele
bekende rassen zijn Brabantse - , Dubbele -, Franse -, Gele -, Hollandse- en Zure Bellefleur.
Calville
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Een aantal oude appels wordt Calville genoemd. Ze zijn vaak wat hoekig van omtrek, sterk geribd en zeer aromatisch. De oorsprong van de naam Calville ligt in een grijs verleden. Calville of Calleville als appelnaam wordt bv. in 1544 als calvil geschreven, in 1630 als Calville; in 1694 als pomme de calville en in 1680 als pommes de caleville.
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De verschillende bronnen verwijzen voor de herkomst naar regio’s in Frankrijk, al komen daar buiten naamvarianten voor als
calvine (Geneve), calvire (Languedoc) en caravella (Italië). De meest
waarschijnlijke verklaring is dat in
een ver verleden een appel vernoemd is naar de plaats Calville
(Eure) in de regio HauteNormandië, waar een Pomme Calville vandaan kwam. De plaatsnaam dateert al uit de Karolingische
tijd (Karel de Grote) en betekent
“plaats van Carl”.
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Aderleben Calville, Lombarts Calville, Rode Herfstcalville resp. Zomer- en Wintercalville (zie hierboven de Witte Wintercalville)
en Witte Winter Calville, zijn enkele bekende Calvilles. In Nederland wordt weleens gediscussieerd of de appel naam Calvijn (de
appel Rode Calvijn bv.) een verbastering van Calville is.
Codlin

Codlin is de Engelse naam voor groene, langwerpige keukenappels. Ook wordt er wel
een onrijpe groene appel mee aangeduid. Waarschijnlijk is het woord afgeleid van
een ouder Engelse woord “querdlyng: dat mogelijk een verbastering is van anglonormandische “querdelion” = leeuwenhart. Twee bekende in Nederland geteelde
oude appels zijn Keswick Codlin (afbeelding links) en Manks Codlin.
Reinette
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Reinette staat voor een groep appels met stevig, aromatisch vruchtvlees en met vaak
een meer of minder gevlekte en roestige schil. Voor de naam Reinette of varianten
daarvan gelden meerdere verklaringen:
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Bekende appels zijn Blenheimreinette, Canadareinette. Goudreinette, Kasseler Reinette,
Muskaat Reinette, Zabergau Reinette, Zoete en Zure Grauwe Reinette.
Overigens hebben ook enkele appels die niet roestig zijn en evenmin het reinette aroma
hebben de naam Reinette. Zoals de Reinette van Ekenstein
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vernoemd naar regina = koningin,
afgeleid van rana (kikker) vanwege de gevlekte schil, (zie als voorbeeld links een afbeelding van de Karakter Reinette),
afgeleid van de Latijnse naam voor de rivier Rijn: renetia (15. Jh.) of renana ( renana
(1708),
Afgeleid van renata = herboren, een appel gewonnen door enting.

Pippeling of Pippin

Pippeling of en verbastering daarvan als Peppellng, Pippel en Peppel gaan terug op het oud-Engelse Pippin of oud- Franse
Pepin. Deze verwijzen naar het oude woord Pip, dat terug gevoerd kan worden op het Latijnse woord Pipina. = kind. Het gaat
om de pit of het zaad van een vrucht. Het betreft gewoonlijk een als zaailing gevonden soort. In het Engelse taalgebied worden
voor zaailingen ook namen als Seedling - Bramley’s Seedling - of Kernel (appelpit) - Ashmeads Kernel - gebruikt.
Enkele rassen met deze naam zijn Cox d’Orange Pippin, Lunterse Pippeling en Rode Pippeling.
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