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In de vroege ochtend van 6 november 1962 
breekt er brand uit in de woning van de familie 
Beekmans aan de Parallelweg Noord. In korte 
tijd staat het huis in lichterlaaie. Als vader 
Beekmans niet terug komt van een poging zijn 
kinderen te redden probeert buurman Jan van 
Esch alsnog de kinderen te redden. Even later 
strompelt Van Esch als een brandende fakkel 
weer naar buiten en wordt door omstanders 
naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zal over-
lijden. 

 

Op 6 november 2004 wordt er aan de Parallel-
weg Noord een monument onthuld ter nage-
dachtenis aan 7 slachtoffers van een huisbrand, 
die plaatsvond op die 6e  november 1962. Een 
van de slachtoffers van deze brand is de hierbo-
ven genoemde Jan van Esch, destijds 32 jaar 
oud, gehuwd en vader van een dochter. De 
heer Broer van Houtum verzoekt, bij brief van 2 
februari 2007,het college van Burgemeester en 
wethouders het moedige optreden van deze 
held te gedenken door het parkeerterrein, ge-
legen aan de Parallelweg Noord, te vernoemen 
naar Jan van Esch. Het voorstel wordt bespro-
ken in de commissie straatnaamgeving van 25 
april 2007 en de commissie spreekt uit zich te 
kunnen vinden in het voorstel van de heer Van 
Houtum. De commissie acht echter het plein op 
dat moment niet representatief genoeg en ad-
viseert te wachten tot er zich een betere gele-
genheid voordoet. Het plein wordt herstraat en 
in gebruik genomen als Qpark. Het plein ziet er 
nu ook representatief uit. Reden om het voor-
stel van de heer Van Houtum opnieuw op te 
pakken en alsnog over te gaan tot de gewenste 
naamgeving, aldus het college. Op 13 septem 

 

 

 

 

ber 2008, de verjaardag van Jan van Esch wordt 
het straatnaambord onthuld.  
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