Frederik–Lambertus–Martinus Paulussen
geboren 8-9-1903 te Itteren
overleden 3-5-1943 te Kinsayok
Begraven op het ereveld te Kanchanaburi
Nader aangeduid vak 7–rij L–nr. 60

Fred of Frits werd geboren in Itteren en was de jongste van het gezin dat bestond uit 7 kinderen.
Zijn ouders overleden beide heel vroeg (epidemie?).
Daar de kinderen nog jong waren, werd de opvoeding serieus en liefdevol door een broer van hun
vader “ome Sjang” overgenomen die daarbij werd bijgestaan door een tante.
Fred kon volgens de verhalen “goed leren” en op advies van het schoolhoofd en de Pastoor, gaf zijn
lieve oom hem de gelegenheid om verder te studeren. Ook was hij erg muzikaal en kreeg daarom les
van de organist van de kerk die hem ook op het kerkorgel leerde spelen.
Naar eigen wens ging hij tenslotte naar de Normaalschool-opleiding in Meerssen en die opleiding
rondde hij af met de Hoofdakte.
Het was in die tijd echter moeilijk om als afgestudeerde van de Rijksnormaalschool in het “zuiden”
een aanstelling te krijgen. Er bestond n.l. in Roermond een Katholieke opleiding maar omdat die
samenging met een intern verblijf, bracht dat natuurlijk hogere onkosten met zich mee. Hij besloot
om na zijn opleiding; ook al was hij in het bezit van een toegevoegde Godsdienstakte, zich op te
geven om uitgezonden te worden naar Nederlands–Indië.
Na zijn huwelijk en een kort verblijf aan een school in Culemborg vertrok hij met zijn echtgenote in
1931 naar het mooie eiland Bali en in het plaatsje Singaradja ging hij met veel passie lesgeven. Hij
was zeer bevlogen en geïnteresseerd in het land en zijn bevolking en had veel positieve contacten
met de plaatselijke bevolking.
Na 6 jaar mocht het gezin dat ondertussen 3 kinderen rijk was geworden, op verlof naar Nederland.
Hun heerlijk verlof in Nederland werd echter ruw verstoord door de agressieve toestand en houding
van Duitsland.
In opdracht van de Nederlandse Overheid, werd het gezin eerder terug gezonden naar Ned–Indië.
Zijn nieuwe opdracht werd: als hoofd der school les en leiding te geven aan kinderen met een NietNederlandse Nationaliteit in de plaats Djombang (gelegen in O–Java).
Helaas kwam ook daar, verandering van omstandigheden door de bezetting van Japan. Vlak voor die
invasie was het gezin ook nog uitgebreid tot 4 kinderen.
De Nederlandse mannen werden gescheiden van de vrouwen en kinderen en in aparte kampen
geplaatst.
Fred werd samen met lotgenoten naar Thailand getransporteerd om daar onder erbarmelijke
omstandigheden de z.g.n. Birma–Spoorlijn aan te leggen.
Na de Japanse capitulatie en bevrijding kwam het vreselijk bericht voor echtgenote en kinderen dat
Fred door uitputting en ziekte was overleden.

