
                                 

 

 
Halinus   (O.L.V. van Vlaanderen) 
 
Halinus, vorstin der steden, 
stad der Feniks, groot en schoon. 
Waar ik op uw straten mag treden 
en er graag mijn huis bewoon. 
Ridders met magie en zwaard 
die ons altijd hebben gevrijwaard 
van de vijanden  
onzer landen. 
Halinus, de stad onzer vrijheid. 
Halinus weerstaat de tand der tijd.  
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Woudvoorde   (‘Klokke Roeland’ )  
 
Groen, weids en schoon is waar ik woon. 
Woudvoorde, schoonste aller steden. 
Hier ben ik thuis, hier staat mijn huis. 
Woudvoorde met uw schoon verleden. 
Onder de maan blijft uw vaandel staan, 
geen vijand mag uw grond betreden. 
Strijd voor uw land,  ga nooit ten onder. 
Woudvoorde wint, met hulp of zonder. 
Woudvoorde boven, gij houdt stand. 
Schoonst aller steden in ’t eeuwig land. 
 
Ren als de wind, gij wolvenkind, 
Woudvoorde ligt al in uw handen. 
Net zoals gij, blijven wij vrij, 
vrij van alle ketens, alle banden. 
Vijand voorwaar, zie het gevaar 
op onze zwaarden te belanden. 
Strijd voor uw land,  ga nooit ten onder. 
Woudvoorde wint, met hulp of zonder. 
Woudvoorde boven, gij houdt stand. 
Schoonst aller steden in ’t eeuwig land. 
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Schoonstede   (‘Vredeslied’) 
 
Schoonstede, haven voor de schepen aller landen. 
Schone stad geschapen door Eternicaanse handen. 
Trots staat zij in de branding  
ongeschonden door de tijd. 
Noodlot steunt ons, laat ons vallen. 
Rol de stenen voor de strijd! 
 
Schoonstede, stad der Ruiter, metropool der kansen. 
Laat ons in uw ere eeuwig feesten, eeuwig dansen.  
Schoonstede, stad der dwazen, 
nar die graag schoon leven leidt. 
Handel, kans, geluk en noodlot, 
zonder wraak en zonder spijt. 
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‘s Graevensburghte   (‘Halleluja’)  
 
Centrum van kennis, de eeuwigheid voorbij. 
groeiende door alle eeuwen. 
Fiere studenten hoor ik vrij en blij 
hulde aan ’s Graevensburghte schreeuwen. 
’s Graevensburghte! 
Gouden gewassen op volle velden. 
’s Graevensburghte! 
Thuis voor zovele dapp’re helden. 
 
Grootmeester van alle kennis en magie 
wil onze stad steeds bewaren. 
Schenk ons Uw wijsheid zodat wij onze stad 
van elke ramp kunnen vrijwaren. 
’s Graevensburghte! 
Kennis is heilig en maakt ons vrij. 
’s Graevensburghte! 
stad van mijn hart, gij zijt van mij. 

 � 

Moerseynde   (‘Ochtenlied’)  
 
De stad van wier omgeven door de moren, 
een havenstad vol pracht en praal. 
Gezegend zij de Moeder in ons midden. 
Zij staat hier in onze stad centraal. 
Grote stad der Hermelijnen, 
aan de kust van ’t Eeuwig Rijk. 
Zie ons vaandel dapper waaien 
dat ik voor geen vijand strijk. 
Vul mijn hart met trotse fierheid 
als ik Moerseinde bekijk. 
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Sevenkruyse   (‘Avondlied’)  
 
Ere zij de Vader van ons trotse land. 
Hier in Sevenkruyse blijft Uw heir gestand. 
Maak de stad in uur van nood 
groter en sterker dan de dood. 
Sevenkruyse bloedt voor U, oh Heer, 
daal steeds over ons slagveld neer. 
Sevenkruyse zegeviert 
waar de oorlog weeldrig tiert. 
Sevenkruyse overwint 
Vader wees ons welgezind. 
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Reitze (‘Kempenland’)  
 
Land van Kalt voor de eeuwigheid, 
nimmer moegestreden. 
Trouw en eer, nu en voor altijd, 
Draak, hoort onze beden. 
Voor de Zeven strijden wij 
vooraan in de strijd. 
Draak van ’t Licht, gij staat mij bij 
tot gij ons bevrijdt. 
 
Reitze hoog, wij lopen voorop, 
vaandels fier geheven. 
Toverslang, goed voor rad en strop, 
doen wij angstig beven. 
Houdt uw zwaarden schoon en scherp 
voor de strijd gereed. 
Houdt uw Kaltisch heir gestand met  
waardigheid bekleed. 
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Zuid-Kaltië   (‘Midden in de winternacht’)  
 
Helmuts land, de jongste telg der Eternicanen, 
waar wij ons te vuur, te zwaard een 
weg naar moesten banen. 
Ooit geknecht in slavernij. 
eternica vocht ons toen vrij. 
Zing je vreugde uit, 
speel je trom, je fluit, 
laat ons nu, laat ons steeds 
alle Goden loven. 
Zuid-Kaltië boven! 
 
Land van bergen, rots en steen, 
Draak van ’t Licht ter ere. 
Grijs de Nimro’s toverkracht 
deed het tij hier keren. 
Draak van ’t Licht, wij houden stand, 
zegen met Uw licht dit land. 
Zing je vreugde uit, 
speel je trom, je fluit, 
laat ons nu, laat ons steeds 
alle Goden loven. 
Zuid-Kaltië boven! 
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Spieckelspaede   (wij danken u voor het heerlijke eten) 
 
Groen onze weiden en blauw onze meren. 
Rust en genot voor den Eternicaan. 
Waar wij het centrum der cyclus vereren. 
Spieckelspaede spreidt uw vaan! 
 
Ster aan de hemel, gij wijst ons de wegen, 
Ons levenspad door de Goden geleid. 
Ziener, gij hebt ons al zoveel gegeven. 
Spieckelspaede is bereid! 
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Eternicaans Volkslied 
 
Kom hoort de Kom hoort de Kom hoort de Kom hoort de trom van het eeuwig Rijk,trom van het eeuwig Rijk,trom van het eeuwig Rijk,trom van het eeuwig Rijk,    
alle burgers van Eternicaalle burgers van Eternicaalle burgers van Eternicaalle burgers van Eternica    
Bid tot uw god voor ons aller lot, Bid tot uw god voor ons aller lot, Bid tot uw god voor ons aller lot, Bid tot uw god voor ons aller lot,     
voor de glorie van Eternica.voor de glorie van Eternica.voor de glorie van Eternica.voor de glorie van Eternica. 
 
O Draak, schep orde in de chaos. 
Uw licht schijnt stralend op ons pad. 
Alleen vereend zijn wij in staat de aanval af te wenden. 
Sta ons bij! 
 
O Maanwolf, leidster van de horden. 
Ren als de wolf, ren als de wind. 
In bloed en duister wordt de droom van vrijheid steeds 
herboren. 
Sta ons bij! 
 
O Leven, moeder van ons allen. 
Laat onze velden vruchtbaar zijn. 
Laat aarde, water, lucht en vuur en al wat leeft ons sterken. 
Sta ons bij! 
 
Vernietiger, eind van de cirkel. 
Sterk onze legers in de strijd. 
Tref toch niet ons maar laat uw zwaard op onze vijand dalen. 
Sta ons bij! 
 

 
Grootmeester van magie en kennis. 
Uw kracht brengt voorspoed in ons land. 
Geef wijsheid aan de tovenaars en hoedt ons voor de waanzin. 
Sta ons bij! 
 
O Ruiter van het spel en toeval. 
Richt niet uw noodlot op ons land. 
Wanneer de strijd verloren lijkt, laat dan de kansen keren. 
Sta ons bij! 
 
O Dood, de hoeder van de kringloop. 
Laat ons niet sterven zonder doel. 
Wanneer wij gaan breng onze ziel opnieuw weer in de cyclus. 
Sta ons bij! 

    
    

Kom hoor de trom van het noodlot slaan, Kom hoor de trom van het noodlot slaan, Kom hoor de trom van het noodlot slaan, Kom hoor de trom van het noodlot slaan,     
het is oorlog in Eternica.het is oorlog in Eternica.het is oorlog in Eternica.het is oorlog in Eternica.    

Strijd naast uw god voor ons aller lotStrijd naast uw god voor ons aller lotStrijd naast uw god voor ons aller lotStrijd naast uw god voor ons aller lot    
eeeennnn    bbbbeeeehhhhoooouuuuddddtttt    oooonnnnssss    sssscccchhhhoooooooonnnn    EEEEtttteeeerrrrnnnniiiiccccaaaa....    
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