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1 Zijn leven
Hernan Cortes is geboren in 1485 in Spanje hij was de
enige zoon van een edelman en had een goede jeugd,
in 1506 vertrok hij naar de nieuwe wereld om daar te
ontdekken.
Nadat hij is Amerika was aangekomen vond hij en de
rest van de bevelhebbers echter dat ze het gebied op
de Indianen moesten veroveren, dit gebeurde ook. En
met succes in de jaren rond 1510 werd Hispana (een
eiland in de Caribieën ingenomen en gekoloniseerd
door de Spanjaarden
Na zijn overwinningen in de nieuwe wereld had de koning een expeditie en
verovering missie voor hem in gedachten deze liep door zuid Amerika, echter liep
deze missie ook uit tot een slachtpartij en met een slinkse manier werd de koning
van het Azteekse rijk gevangen genomen.
Hierna gaf automatisch een deel van het
Azteekse volk zich over aan de
Spanjaarden, het deel wat zich niet over
gaf werd enkele jaren hierna hard
aangepakt door de Spanjaarden met als
hoogtepunt de slag bij Tenochtitlan.
Na zijn veroveringen keerde Cortez terug
naar Spanje waar als een held werd
onthaald. Hij leidde een rustig en rijk leven
en stierf op 2 december 1547.
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2 De toedracht van zijn
daden
Cortez heeft een aantal grote daden gedaan
hij heeft deze natuurlijk niet allemaal uit
zichzelf gedaan maar in opdracht van het
Spaanse hof. Maar als het er echt op aan
kwam nam Cortez het hef in eigen hand Net
als in Tenochtitlan Waar hij zonder orders
van de koning handelde die hem uiteindelijk
erkentelijk was voor zijn daden.
Als we nog dieper gaan kijken naar de
toedracht en waarom de Spaanse koning
dit überhaupt zou willen zullen we het ook
kunnen verklaren als we naar het geloof
gaan kijken zo was de Spaanse koning van
toen Karel V een erg vrome man die graag
het geloof verkondigde, Misschien kan je de Veroveringen in de nieuwe wereld ook
wel een beetje vergelijken met de Jihad van tegenwoordig.
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3 Wat heeft hij bereikt
Het is moeilijk om te zeggen wat
Hernan Cortes zelf allemaal heeft
bereikt omdat hij het niet allemaal
zonder z’n mede generaals kon doen.
Maar door zijn hulp werd een groot
gebied veroverd waaronder dat van de
Azteken wat ooit een erg machtig rijk
was.
Qua ontdekkingen zelf heeft Cortez ook een deel van midden Amerika ontdekt maar
toch zou je Cortez meer als een conquistador kunnen beschouwen dan een echte
ontdekkingsreiziger.
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