
Dejoete
.

In weerwil van de groote eenvoudigheid dezer bewerking, zijn de vezels

zoo zuiver en zoozeer ontdaan van alle daaraan hechtende weefsels
,

dat zij in dit opzigt de voorkeur hoven onzen gewonen hennip verdie-

nen
, in weerwil dat deze nog gebroken en gehekeld is, bewerkingen,

Onder de tot spinnen en weven geschikte zelfstandigheden, die in

den loop der laatste jaren meer en meer in gebruik zijn gekomen,

neemt de jute of joete eene eerste plaats in. Zij bestaat uit de vezelen

van twee soorten van in zuidelijk Azië inheemsche planten: Corchorus

capsularis en Corchorus Alitorius. Deze zijn in een botanisch opzigt

verwant aan onze lindeboomen, maar verschillen er van doordat zij geen

boomen, maar eenjarige planten zijn, die echter eene hoogte van 3 tot

4 meters bereiken. Sedert onheugelijke tijden worden deze planten in

haar vaderland verbouwd tot gelijke doeleinden als in Europa de hennip

en het vlas, en de daaruit vervaardigde weefsels worden tot verschil-

lende oogmerken gebruikt. Onder anderen bestaan daaruit de zakken,

waarin de Java-koffij verzonden wordt.

Even als hennip en vlas moet ook de joete eene roting ondergaan.

De van bladeren en takken bevrijde stengels worden tot dikke, losse

bundels zamengebonden en in een langzaam stroomende beek gelegd.

Reeds na acht dagen is in het warme klimaat van Indië de roting

voltooid. De verdere behandeling is nu eene zeer eenvoudige. Een

arbeider begeeft zich in de heek, waarin de Corchorus-bundels liggen;

hij scheidt van elken stengel een smalle schors-strook af en wikkelt nu

den geheelen vezelbundel met groote handigheid daaronder los, zonder

den stengel te knikken. Om den aanhechtenden modder en andere

onzuiverheden te verwijderen, haalt hij nu de vezels snel eenige malen

door het water heen en weder en slingert deze dan herhaaldelijk in

de lucht rondom zijn hoofd. Daarop worden de vezels op den oever

geworpen, waar zij spoedig droogen en dan in den toestand zijn, waarin

zij ter markt komen.
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aan welke de joete niet behoeft onderworpen te worden. Vooral munt

deze laatste uit door de groote lengte der vezels. Gewoonlijk hebben

deze dezelfde lengte als do stengels. Joete-vezels van 3 meters lengte

komen dikwijls voor ; soms zelfs zijn zij nog langer.

Reeds op den eersten blik onderscheidt zich de joete van allo andere

tot spinnen en weven gebruikte vezelstoffen. Zij is merkelijk fijner

dan do manilla-, sisal- en pito-hennip, en gladder dan de sann (de

vezel van Crotalaria juncea, die thuns ook dikwijls naar Londen ge-

voerd wordt). Zij heeft nog de meeste overeenkomst met vlas en

hennip
,

maar onderscheidt zich van beiden door don grooteren zijde-

achtigen glans. Men treft echter van do joctc nog verschillend gekleurde

soorten aan. Gewoonlijk is de kleur licht geel; deze kan echter ook

donkerder, tot bruin zijn. De joete kan trouwens ook gebleekt wor-

den en vertoont zich dan wit en zijdeachtig.

De jocte dient in haar vaderland tot vervaardiging van touwen,

strikken en weefsels. De beste soorten heeten in Bengalen megila, de

geringere, die men slechts voor pakdoek gebruikt, worden tat of choti

genoemd. Jute of joete beteekende aanvankelijk in de taal der Bengalen

„doek” ; thans wordt dit woord door de hindoe’s ook voor de vezelstof

zelve gebruikt. Een groot gedeelte van de in Indië gevonden joete

wordt aldaar tot zakken verwerkt, die onder den naam van
„ gunny-

zakken” overal bekend zijn. Yelo daarvan gaan naar Amerika om tot

het inpakken der boomwol te dienen. Ook de naar do Europesohe

spinnerijen overgebragte joete wordt grootcndeels tot grovere weefsels

verwerkt, welke dienen voor het maken van zakken ter verzending

van vruchten, wol, hop enz.' Echter kan zij, gelijk gezegd is, ook

gebleekt worden en dan tot vervaardiging van fijnere stoffen dienen,

die zeer’'
op linnen gelijken maar sterker glinsteren. Alleen in do

Engelsoho spinnerijen worden thans jaarlijks meer dan anderhalf millioen

centenaars joete verwerkt.

Hg.


