
TOURS & TIPS

MALLORCA

EEN LEVEN VOOR 
MALLORCA -
AARTSHERTOG  
LUDWIG 
SALVATOR

KUNST EN WETENSCHAP
Zijn volledige naam: Ludwig Salvator Josef Maria 
Johann Baptist Dominikus Rainer Ferdinand  
Karl Zenobius Anton aartshertog van Habsburg, 
Lotharingen en Bourbon. Een troonopvolger 
zonder troon, die leerde en studeerde: 
natuurlijke historie en vooral talen. 

Onder de schuilnaam Ludwig Neudorf 
ondernam hij in 1867 zijn eerste reis naar 
Mallorca. Twee jaar later verscheen zijn werk 
over de Balearen en de lokale insectenwereld. 

Mallorca fascineerde hem. Het Weense hof 
keek sceptisch aan tegen de bezigheden van  
dit ‘buitenbeentje’, dat bovendien nog een 
verhouding aanging met Catalina Homar, de 
dochter van een meubelmaker uit Valldemossa. 
Hij nam haar op zijn reizen mee als zijn assistente 
en vertrouwelinge en ze maakte zich onmisbaar 
voor hem. 

Na dertig jaar zwervend leven vestigde de 
rusteloze aartshertog zich in Son Marroig, het 
landhuis boven het landgoed S’Estaca, dat hij 
liet uitbreiden voor Catalina en thans in bezit 
van de acteur Michael Douglas is. In 1897 

verscheen Salvators compendium in zeven 
banden: Die Balearen in Wort und Bild, dat hij 
later inkortte tot een tweebandige uitgave  
(in 1988 opnieuw uitgegeven).  
 
In 1908 vestigde hij zich definitief op Mallorca. 
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, werd hij 
‘naar huis’ ontboden. Hij stierf op 12 oktober 
1915 op het slot Brandeis.

SON MARROIG
Ludwig Salvator kocht het 7,5 ha grote landgoed 
in het jaar 1870, drie jaar na zijn aankomst op 
Mallorca. 

De ligging is uniek en het in renaissancestijl 
uitgevoerde gebouw met een loggia aan de 
zeezijde en met een 16eeuwse wachttoren is  
nu een monument voor de aarts hertog, die  
een hartstochtelijke verzamelaar was. In glazen 
vitrines bevinden zich Arabische faience en 
stukken van antieke sieraden, die hij meebracht 
van zijn reizen.  
 
Opmerkelijk is een madonnabeeld uit de  
17e eeuw en daarnaast zijn er curiositeiten  
als de parasol van de aartshertog. 

Huis en terrein zijn nu bezit van de nakome
lingen van Don Antonio Vives, privésecretaris 
van de arxiduc, beheerder van de bezittingen en 
universeel erfgenaam van Ludwig. Catalina kreeg 
niets.

MIRAMAR
In het oude klooster Miramar tussen Valldemossa 
en Deià is de geest van twee bijzondere persoon  
lijkheden verenigd: Ramón Llull , die geldt als 
de schepper van de Catalaanse taal, en Ludwig 
Salvator. Het huis was talenschool, klooster en 
later woonhuis van de aartshertog. De talen 

Als ‘Arxiduc’ ging hij op het eiland de geschiedenis in. Hij was ook de eerste milieu-
freak. Niemand heeft zich zo verdienstelijk gemaakt voor het behoud van het eiland, 
niemand heeft zo veel over Mallorca verzameld en geschreven en zo veel behouden. 
De Mallorcanen houden daarom van hem en koesteren zijn herinnering. 

Son Marroig: Ctra. Valldemossa Deià,  
ma.za. 9.3014, 1519.30, in de winter tot 
17.30 uur, € 3.  
Miramar: Ctra. ValldemossaDeià, kort voor  
Son Marroig (komend uit de richting 
Valldemossa). Ma.za. 9.3014.30,  
16.3020 uur, € 3.

Son Moragues, Valldemossa, Pass. Son Moragues, 
tel. 971 61 61 11, di.zo. Hier, op een voormalig 
landgoed van de aartshertog, kunt u in een 
historische ruimte genieten van de uitstekende 
en solide cuisine.

Sinds 1978 dient Son Marroig ook als locatie 
voor het internationale muziekfestival van  
Deià.

OPENINGSTIJDEN

HERTOGELIJK ETEN

CULTUUR

school voor jonge monniken opende in 1276 
zijn deuren. In 1687 werden gebouw en  
grond verkocht aan de marqués de Arian.  
Later wisselde het meermaals van eigenaar, tot 
Ludwig Salvator het kocht in 1872. Het was het 
eerste bezit dat hij verwierf aan de kust en het 
bleef hem het dierbaarst. Hij restaureerde het, 
breidde het uit, redde de olijfbomen van de 
ondergang en behield de oude gedeeltes van 
het gebouw. Vanaf het terras hebt u niet alleen 
uitzicht over de kust, maar ook op de terrassen 
met olijfbomen. Het illustreert de legende dat 
Ludwig Salvator stukje bij beetje de bijna hele 
kust tussen Valldemossa en Deià opkocht om de 
bomen te redden. Miramar heeft geen 
sensationele museumcollectie, maar is absoluut 
een van de mooiste plekken op het eiland.

OVERIGENS: u kunt Miramar het beste laat in 
de middag bezoeken. Dan is het licht er 
bijzonder mooi.

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-mallorca.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


