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The searching, finding, excavation, recovery and display of Henry VIII’s Tudor warship Mary 
Rose is England’s most ambitious and long-standing underwater archaeological project.  It 
began as a small operation with a local team of divers and during the 1970s and 1980s 
became world famous as the excavation was made available to the public through directed 
media coverage.  When a substantial portion of the hull was lifted in 1982 television coverage 
ensured that 60 million people witnessed the event. When a portion of the stem was lifted to be 
reunited with the hull in 2005 satellite television and regular website updates ensured that the 
public had access to events as they occurred. So far over 7 million people have shared the 
Mary Rose experience by visiting the Museum, countless more through the website and a wide 
range of publications. 
 
The success of the Mary Rose project is the result of many factors:  
 
The right product and the right people 
 
A highly unique product – an exceptionally well preserved, visually identifiable, section of a 
Tudor warship.  
A marketable product – the favourite ship of England’s most famous monarch carrying an 
immensely rich assemblage of sixteenth century artefacts. 
A dedicated team focused on a number of specific and stated aims. 
Inclusion of the public through a directed public relations campaign from the beginning. 
  
The right time and the right place 
 
An economic climate which enabled funding the excavation through donations and 
sponsorship.  
A political climate that agreed to, and therefore enabled, the excavation.  
 
Our objectives 
  
The project aims have never changed since the creation of the Mary Rose Trust in 1979: 
 
‘To find, record, excavate, raise and bring ashore, preserve, publish, report on and display for 
all time in Portsmouth the Mary Rose to promote and develop interest, research and knowledge 
relating to the Mary Rose and all matters relating to underwater cultural heritage, wherever 
located. All for the education and benefit of the Nation.’ 
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De zoektocht naar, de blootlegging, de berging en de tentoonstelling van het oorlogsschip 
Mary Rose, dat tot de Tudor-vloot van Hendrik VIII behoorde, is het meest ambitieuze en 
langdurige archeologisch onderwaterproject van Engeland. Het begon als een kleinschalige 
operatie met een lokaal duikersteam en kreeg in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw 
wereldfaam toen de opgraving via de media voor het publiek toegankelijk werd. Toen in 1982 
een aanzienlijk deel van de romp werd bovengehaald, waren 60 miljoen mensen daarvan 
getuige via de televisie. En wanneer in 2005 een deel van de boeg uit het water werd gehaald 
om met de romp samengevoegd te worden, kon het grote publiek de hele operatie rechtstreeks 
volgen door middel van satelliet-TV en geregelde vernieuwingen van de website. Tot nu toe 
hebben 7 miljoen mensen kennis gemaakt met de ‘Mary Rose’ door een bezoek aan het 
museum, en nog veel meer via de website of aan de hand van de talrijke publicaties. 
 
Het succes van het het Mary Rose project is het resultaat van vele factoren: 

Het juiste product en de juiste mensen 

Een uniek product – een uitzonderlijk goed bewaard gebleven, visueel identificeerbaar deel van 
een oorlogsschip uit het Tudor-tijdperk.  
Een marktgericht product – het favoriete schip van de beroemdste Engelse vorst met een schat 
aan zestiende-eeuwse voorwerpen aan boord.  
Een toegewijd team legde zich toe op een aantal specifieke en goed gedefinieerde 
doelstellingen. Het publiek werd van bij het begin bij het project betrokken door een gerichte 
mediacampagne. 

De juiste plaats en het juiste ogenblik 

Het economische klimaat maakte de opgraving financieel mogelijk door schenkingen en 
sponsoring.  
Het politieke klimaat stemde in met de opgraving en maakte de realisatie van het project aldus 
mogelijk.  

Onze doelstellingen 

De doelstellingen van het project zijn nog niet gewijzigd sinds de oprichting van de ‘Mary Rose 
Trust’ in 1979: 
 
‘Opzoeken, registreren, opgraven, bergen, conserveren, publiceren, rapporteren en 
tentoonstellen van de Mary Rose in Portsmouth. Promoten en ontwikkelen van interesse, 
onderzoek naar en kennis van de Mary Rose en alles wat met het cultureel onderwatererfgoed te 
maken heeft, waar het zich ook bevindt. Dit alles ten voordele van de gemeenschap.’ 
 


