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5514. Er kaal afkomen.
Met ledige handen moeten heengaan.

5515. 't Is gedaan met Kaatje.
Dezaak is uit;'t is afgedaan; ook:'t is op, er is niets meer
te halen.

5516, \/an zijn kaba ziin,
(2. N.) De kluts kwijt zijn, niet meer wel bij 't hoofd zijn.

5517. De kabel is gebroken.
De zaak is verloren.

5518. Het kailaster is in de war.
De boel loopt in het honderd.

5519. Van hetzelfde kallber zljn.
Op elkaar gelijken, van dezelfde soort zijn, van één gehalte
ilJn,
z. b. : F,lkaar de hand kunnen geven.

5520. Iets bcstrijken met loze kalk.
Iets met een schone schijn bedekken.

5521. Iemand kammen met de grove kam.
Iemand hard aanpakken; iemand hardhandig afstraffen,
scherp berispen; hem afrossen, enz,

5522, De kans afzien.
Toezien hoe het met de zaak gaat en welke kans zich voordoet.

5523. De kans ls verkeken.
Het gunstig ogenblik is er niet meer.

552/. Ziin kans waarnemen.
Van een gunstige gelegenheid gebruik maken.

5525. Aan de veilige kant bliiven.
Bij een berekening, enz. : het gevaar vermijden van te hoog,
te gunstig te schatten, teneinde niet teleurgesteld uit te
komen.

5526. Dat raakt kant noch wal.
Dat lijkt er niet op, dat is glad verkeerd.

55t1. Dat stâat op zijn kant.
Dat is twijfelachtig.

5528. Het tegen iemand in de kant zetten.
De atrijd of de kans tegen iemand wagen; zich tegen iemand
verzetten; zich verweren bij twist of geschil.

5529. Een schurftige kant hebben.
Niet geheel en al zuiver zijn.

5530. Iets over zijn kant laten gaan.
Zich een belediging nlet aantrekken; doen alsof men icts
onaangenaams niet opmerkt.

5531. Nlets over zijn kant laten gaan.
Zich alles aantrekken, op alles vuur vatten.

5532. Iemand van de kant in de sloot helpen.
Iemand in nog slechtere toestand brengen.

5533. Daar is een kantie van aan.
Daar is wel iets van waar,

5534. Hii kan ziin kantje keren.
Hij is berekend voor zijn taak.

5535. Mede aan het kantje likken.
Enigermate mee genieten, profiteren van iets.

5536. Te na aan iemands kantie komen.
Iemand te na komen, hem oneerbiedig bejegenen ofbeledigen,
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5537. Van iemands kantje (moeten) blijven.
Iemand niet te na komen, l-rem niet in zijn eer of gevoelens
aantasten,

5538. Van-ziin eigen kantje moeten bijten.of:
Aan ziin eigen kantjes moeten knagen.

Zelf zijn zaken moeten bestellen, voor zijn eigen kost moeten
5539.

zorgen.
5540. Zijn kantje kunnen keren.

Voor.zijn taak berekend zijn; zijn man kunnen staan; een
stootje kunnen velen.

5541. Het oude karrepad volgen.
De oude gewoonte volgen, de sleur volgen.

5542. Iemand de kas uitkeren (o/r uitvegen).
Iemand een hevige berisping toedienen.

5543. Dat klinkt als katoen.
Dat heelt geen klank.

5544. Iemand van katoen geven.
Iemand de les lezen; ook : iemand duchtig airanselen.

5545. Niet lang over iets kauwen.
Spoedig een besluit nemen.

5546, Zijn keep houden,
Op zijn stuk staan, vasthouden.

5547. Iets op de keper beschouwen.
Iets zeer nauwkeurig onderzoeken.

5548. Dat gaat buiten de kerf.
Dat gaat te ver, dat gaat de perken te buiten, dat over
schrijdt de grenzen van het geoorloofde.

5549. De kerfstok is vol.
De maat is vol, 't is nu genoeg.

5550. Het Ioopt over de kerfstok.
Het gaat over de schreef, het gaat te ver.

5551. Hij pra tzo net als op een kerfstok.
Hij praat uiterst nauwkeurig.

5552. Ik wil dat niet op mijn kerfstok hebben.
Ik wil daar niet van beschuldigd worden.

5553. Veel op ziin kerfstok hebben.
Veel misdreven hebben.

5554. Met iemand kerrnis houden.
(2. N.) Iemand voor de gek houden.

5555, Vandaag is 't kermis.
Men heeft het goed; het gaat voorspoedig.

5556. Van een koude kermis thuis komen.
Ergens slecht afkomen.

5557. Weten waar iemand te kermis is geweest.
Weten waar hij zijn wijsheid vandaan heeft; weten hoe hij
aan iets komt.

5558. Ge moet kiezen of delen (o/.' kavelen).
Ge moet een beslissing nemen; ge moet kiezen tussen twee
(vaak onaangename) dingen.

5559. Dat is een lelijke kiezentrekker voor hem.
Dat kost hem veel geld; dat brengt hem in verlegenheid.

5560. Daar heb ik geen kiik op.
Dat kan ik niet goed beoordelen.
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