Griekse mythologie - Nimfenwereld
In het oude Griekenland vertelde men elkaar prachtige,
ontroerende en spannende verhalen over de wereld en over het geluk en ongeluk
van mensen.
Ingrijpende en ongrijpbare gebeurtenissen in de natuur en in een mensenleven
móeten wel van bovennatuurlijke krachten komen. Hoe anders? Machtige en
minder machtige goden en godinnen heersen over de wereld en over de mens. Die
bovennatuurlijke krachten hebben trouwens wel erg menselijke eigenschappen.

Nimfen – lagere godinnen
Nimfen zijn vrouwelijke godheden uit de Griekse mythologie. Zij zijn van lagere
rang dan de bekende Olympische goden zoals Zeus en Hera.
Nimfen vertegenwoordigen de krachten van de natuur.
Er zijn vier soorten nimfen.
1: Bosnimfen heten 'dryaden'
Bosnimfen zien eruit als mooie vrouwen. Ze zijn niet onsterfelijk. Zodra een boom
doodgaat waarmee ze in verbinding staan, sterven zij ook. Bosnimfen straffen
mensen wanneer ze takken breken, of als ze schade aan haar boom aanrichtten.
2: Bergnimfen heten 'oreaden'
Bergnimfen zijn beschermsters van de bergen.
Eén van de bekendste bergnimfen is nimf Echo. Ze had de vervelende gewoonte
om heel veel te praten, totdat godin Hera haar vervloekt. Vanaf dat moment kon
zij alleen nog maar napraten.
Echo is een bergnimf
Daarom vlucht ze naar de bergen als ze door Narcissus wordt afgewezen. In
de bergen versteent ze van verdriet. Alleen haar stem galmt daar nog na.
3: Zoetwaternimfen heten 'najaden'
Zoetwaternimfen zijn dochters van riviergoden. Ze zijn de rivieren, meren,
moerassen, fonteinen of bronnen, en ze beschermen die.
Narcissus is een nimfenzoon
Hij is de zoon van de riviergod Kephissos en zoetwaternimf Liriope.
4: Zeenimfen heten 'okeaniden' of 'nereïden'
Zeenimfen zijn de dochters van de zeegod Nereus en Doris, ook een Okeanide.
Zeenimfen hebben blauwe haren. Er zijn vijftig zeenimfen. Ze zijn vaak samen met
de zeegod Poseidon en helpen zeelui tijdens zware stormen.
Zeenimfen zijn de golven, de kusten en stranden. Ze wonen samen met hun vader,
de zeegod Nereus in een zilveren grot op de bodem van de Egeïsche Zee.

