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5561. Daar is geen kijk op.
Dat ligt nog in de verre toekomst; er is weinig kans op.

5562. Dat loopt in de kiiker (o/: in de kijkers).
Dat trekt de aandacht.

5563. Hij heeft hem reeds in de kiiker,
Hij bespeurt reeds, waar hij heen wil; hij bespiedt hem.

5564. Hij weet van kikken noch mikken.
Hij weet van niets.

5565. Er is een kink in de kabel.
Er is iets niet in orde: er is een onverwacht beletsel.

5566. Hii is uit de kink.
Hij is buiten gevaar.

5567. Ult de kink blijven.
Het gevaar vermijden.

5568. Juist op 't kippen komen.
Precies . op 't beslissend ogenblik komen; op 't uiterste
nippertje komen.

5569. Iemand klttelen waar 't hem jeukt.
Iemand in zijn zwak tasten.

5570. Van zessen klaar zijn.
Flink zijn: niet gauw verlegen zitten.

5571. Iemand bij de kladden pakken.
Iemand vastgrijpen.

5572. 't Is een klant.
Het is-een listig man; een man van zonderlinge manieren;
ook : 't is een doordraaier.

5573. Klaphout verkopen.
Snappen, praten, babbelen.

5574. De kleiweg rijden.
In gevaar -, in moeilijkheden zitten.

5575. Hij heeft een lustige klepel,
Hij ratelt er lustig op los.

5576- 't Is een houten klik.
't Is een lomperd, een logge kerel.

5577. Klinkt het niet, zo botst het.
(2. N.)'t Komt er niet op aan hoe het gezegd wordt.

5578. Iemand als een klis aanhangen,
Steeds in iemands gezelschap zijn,

5579. Iemand uit de klodden helpen.
(2, N.) Iemand uit de moeilijkheden redden.

5580. In klodden zitten.
In nesten -, in moeilijkheden zitten.

5581. Overal zijn kloet inslaan.
Overal in meepraten.

5582. Iemand klompzak geven.
Iemand een pak slaag -, ransel geven.

5583. Hij is flink uit de kluiten gewassen.
Hij is flink opgegroeid.

5584. Over de kluiten kunnen.
(2. N.) Zelf voort kunnen, niemand nodig hebben.

5585. Het zal daar lustig kluizen.
Men zal er elkander bij de oren pakken.

5586. Langs de klungels krijgen.
Er van langs krijgen.
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5587. De kluts kwiit zijn.
Het spoor bijster zijn, niet meer weten wat men doet.

5588. Een kluwen garen afwinden.
Een moeilijke, verwikkelde zaak in orde brengen.

5589. Iemand draaien als een kluwentie garen.
Iemand geheel naar zijn hand zetten, met hem doen wat
men wil.

5590. Het zal er knijpen.
Het zal moeilijk zijn.

5591. Er is toch niets aan de knikker?
De zaak is immers wel in de haak?

5592. Iemand in de knip hebben.
Iemand in zijn macht hebben.

5593, Bulgen als een knipmes.
Zeer diep buigen.

5594. In ziin knollentuin zijn,
Bijzonder in zijn schik zijn.
z. ô. .' (Recht) in zijn koeweide ziin.

5595. De Gordiaanse knoop doorhakken.
Door een beslissende daad, een gewelddadige handeling, een
voortvarend optreden een zwarighcid uit de weg ruimen,
(De Gordiaanse knoop was een kunstig gelegde knoop in
de garelen van de disselboom van een wagen in een tempel
te Gordium in Galatië; hem, die de knoop losmaakte, was
de wereldheerschappij toegezegd. In het jaar 333 v66r
Christus werd die knoop door Alexander de Grote met het
zwaard doorgehakt).

5596. Ge moet uw knopen maar eens tellen.
Wordt gezegd tot iemand, dio niet weet, welk besluit hij
zal nemen.

5597, Hij moet geen knopen draaien.
Hij moet mij niet bedotten.

5598. Ik geef er geen tinnen knoop om.
Het kan mij niets schelen, ik geef er niets om.

5599. Ergens de knoppen van kennen.
Er niets van weten.

5600. De knuppel komt op de straat.
Er komt oproer.

5601. Iemand met een knuppel kronen.
Iemand stokslagen geven.

5602. Dat zal wel koelen zonder blazen.
Datzal vanzelf wel beteren, heb maar geduld; ook: deijver,
de vriendschap, enz. zal langzamerhand vanzelf wel ver-
flauwen.

5603. Zljn portugese. koers.gaan.
Onverstoorbaar zijn gang gaan.

5604. In de tweede koets (moeten) riiden.
Met een mindere rang genoegen (moeten nemen.)

5605. Uit de koets vallen.
Ontnuchterd worden, uit de wolken vallen.

5606. Hij zal mijn kofler niet kruien.
Ik zal hem mijn zaken niet toevertrouwen.

5607. Hii is daarin gekonfijt.
Daarin js hij bedreven, hij is door en door er mede bekend.
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