
Pimp the Oehoe 
 

Opgelucht dat onze KPC-uil nog steeds niet ten prooi is gevallen aan de voor KPC’ers 

gevaarlijke variant H6N2 van het vogelgriepvirus, kunnen wij uitkijken naar de lente. De lente: 

het grote-schoonmaak-gevoel, tijd voor de jaarlijkse zolderopruiming en het weggooien van 

heilige huisjes. Zoals gewoonlijk puilt het internet weer uit van de nuttige tips. Neem nou 

omaweetraad.nl. Twee simpele voorbeelden uit de waslijst van grootmoeders-tijd-middeltjes. 

Heb je krassen op je cd? Gewoon oppoetsen met zilver- of koperpoets, uitwrijven met een 

zachte doek en je cd draait weer als een tierelier. Printkop van je cartridge vervuild? Even vijf 

minuten in een schaaltje met lauw water leggen, printkop deppen met een doekje dat niet pluist 

en printen maar weer (hoop je dan). Die oma toch: in haar schoonmaakwoede haar tijd ver 

vooruit. Zou ze misschien ook een oplossing weten voor het schoonmaken van het 

peukenkerkhof, achtergelaten door de verslaafden onderaan de trap bij de hoofdingang van 

KPC Groep? Of voor een opknapbeurtje van het fietsenhok? 

 

In het kader van de lenteschoonmaak en het dumpen van heilige huisjes hebben wij dit nummer 

van de Oehoe eens flink gepimpt. Want pimpen is immers in opmars. Het heeft de veertiende 

editie van de dikke Van Dale weliswaar nog niet gehaald, maar zal in de volgende uitgave zeker 

niet ontbreken. Wikipedia kent het uiteraard wel.  

Een beetje organisatie kan natuurlijk niet zonder pimpen. Zo kwam de FNV met de slogan Pimp 

my vakbond om nieuwe leden onder de 35 aan te spreken en kun je bij de Postbank in de 

voetsporen van Jan Mulder – hoezo jong?! – je pinpas pimpen (Ceci n’est pas une pas). En wat 

doen wij om het Nieuwe Leren aan de man te brengen? Een campagne onder de slogan Pimp 

your professor? 

Pimpen zit in de lift. Het heeft vast met de legalisering van de prostitutie te maken (pimp 

betekent immers altijd nog gewoon pooier), deze verloedering in het taalgebruik, maar je telt 

gewoon niet meer mee als je niks te pimpen hebt. Bekende Nederlanders hebben hun eigen 

pimp-site. Pimpen met Birgit bijvoorbeeld (Schuurman wel te verstaan). Op marktplaats.nl 

vonden we ‘kleine fietswieltjes’ om een rollator te pimpen.’ En ergens anders op internet lazen 

we dat Lange Frans – die van Baas B. – best het imago van Jan Peter Balkenende wil pimpen. 

Het geeft een heel nieuwe invulling aan de term hiphop. 

Pimpen maakt je vet bling. Veel ‘bling bling’ ja. We zijn in de eeuw van de ekster 

terechtgekomen. Maar vreest niet. Ons strategisch beleid is er heus niet op gericht om te 

pimpen met het management. Maar een beetje tijdschrift kan natuurlijk niet zonder pimpen. 

Vandaar ons advies: scoor snel met de speciaal voor dit nummer ontworpen Wasgij-puzzel en 

zie verlangend uit naar het hoogtepunt van je carrière bij KPC Groep. Pimp up the volume! 
 

REDACTIE 

 


