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Werk hard, verzaak
nooit, houd woord

IN MEMORIAM

W
erk hard, verzaak
nooit, houd woord. Het
zijn de drie pijlers in

het leven van Cees Faber. De
grondlegger van Faber Audiovi-
suals in Sint Annaparochie over-
leed eind november. ,,Het werk
was zijn leven”, zegt oudste
zoon Cees Jan. ,,Als je maar hard
genoeg werkt, dan maakt dat
veel andere dingen goed. Zo
dacht hij, zo was hij.”

De wereldspeler in de audiovi-
suele markt, met vestigingen in
Nederland, Duitsland, Dubai en
de Verenigde Staten, heeft zijn
oorsprong in een installatiebe-
drijfje aan de Oudebildtdijk.
Cees’ vader Jippe en moeder
Hylkje runden daar begin vorige
eeuw Radio Faber. ,,De bevrij-
dingsfeesten na de oorlog waren
de eerste evenementen die
Faber deed”, vertelt huidige
eigenaar Cees Jan. Opa begon
met de verkoop van nieuwer-
wetse televisies en ging toeren
met cabaretier Tetman de Vries
en later Rients Gratama.

Jonge Cees, die vanaf zijn
vijftiende meewerkte in het
familiebedrijf, zat achter de
knoppen. Eind jaren zestig kreeg
hij verkering met de Limburgse
Jeanine Meulen, die hij ont-
moette bij de elektronicagroot-
handel in Leeuwarden waar ze
werkte. Het paar trouwde en
nam in 1973 het bedrijf over.
Radio Faber werd Faber Geluid
en videotechniek.

Cees stootte de installatietak
af en richtte zich op het verzor-
gen van geluid bij concoursen
hippique en draverijen. Hij deed
audio en licht bij jaarbeurzen en
grote boeren- en zuivelvergade-
ringen. Het bedrijf was succesvol
en groeide naar uiteindelijk tien
medewerkers.

Alles draaide bij de Fabers om
het werk, de klant en de rekenin-
gen die betaald moesten wor-
den. Faber senior kon soms
slecht omgaan met de onzeker-
heid van het ondernemersbe-
staan en dat had zijn weerslag
thuis. Jeanine was de stabiele
factor die zowel het gezin als het
bedrijf op de been hield. Hard en
veel werken was voor Cees Faber
een vanzelfsprekendheid en het
was zijn manier om met onze-
kerheden om te gaan. ,,Het was
nooit klaar. Pa was altijd onder-

weg, ging maar door.” Maar hoe
laat het ook werd de avond
ervoor, hij was ’s ochtends altijd
weer present. En dat eiste hij
ook van anderen; van zijn mede-
werkers, maar ook van zijn
kinderen. Het harde werken
werd beide jongens met de
paplepel ingegoten. Ook zij
werden ondernemer: zoon
Mathieu eigenaar van een aantal
Febo’s en Cees Jan nam het
familiebedrijf over in 2003.

Het moment dat Faber senior
zich langzaam terugtrok uit het
bedrijf viel hem zwaar. De zaak
was altijd zijn houvast geweest,
loslaten was moeilijk. Zijn oud-
ste zoon pakte het gelijk groots
aan. Wilde internationaal opere-
ren. ,,Pa vond het angstaanja-
gend. Hij was bang dat ik alles
kapot investeerde.” Inmiddels is
Faber Audiovisuals een groot
bedrijf met dik tweehonderd
man personeel. Het vervulde
senior met trots. ,,Hij kwam hier
elke dag nog even kijken”, ver-
telt Cees Jan. ,,Hij was onze
grootste fan.” Ook toen hij vorig
jaar slokdarmkanker kreeg, ging
Faber senior op zijn kenmerken-
de wijze keihard aan het werk en
verzaakte nooit. ,,De ene dag
chemo en de volgende stond hij
hier al weer op de zaak.” Hij
overwon het. ,,Pa was bikkel-
sterk.”

Een paar weken later kreeg hij
een inwendige bloeding en was
het onherroepelijke afscheid van
het leven opeens daar. Ook nu
nam hij de leiding. ,,Sterk blijven
jongens”, zei hij op zijn laatste
avond. Hij bedankte zijn dierba-
ren, vooral zijn steun en toever-
laat Jeanine. ,,Denk aan de
mooie dingen en vergeet de
mindere tijden”, zei hij.mindere tijden”, zei hij.
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