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De kunst- en vintagezaak Min is Plus in de Heren-
talse Gildelaan is moeilijk in een vakje te steken. Ze 
is te vergelijken met de winkeltjes in de Antwerpse 
Kloosterstraat, maar toch ook weer niet. Elk stuk in 
de zaak is zorgvuldig uitgekozen. De hele winkel is 
een soort etalage, alles wat je ziet staan, is te koop. 
De vintage tafels, de designstoelen, de kunstwerken 
in de etalage en aan de muur, maar ook de tapijten 
op de grond.
Het zijn allemaal designobjecten, kunstwerken en 
curiosa die elk op zich staan, maar samen voor een 
erg speciaal geheel zorgen. “Veel van wat je hier ziet, 
heeft ooit in mijn eigen interieur gestaan”, vertelt 
uitbaatster Jeanne Vanheuckelom. “Veertig jaar 
geleden ben ik begonnen met het verzamelen van 
kunstwerken en mooie interieurspullen. Ik ging al-
tijd op zoek naar originele en betaalbare objecten.” 
En nog steeds. Want de uitbaatster heeft ook nu nog 
oog voor opvallende interieuraccenten. “Intussen 
hangt en staat alles vol in mijn huis. Ook verzame-
laars moeten af en toe plaatsmaken voor nieuwe 
vondsten. Bovendien is mijn smaak in die veertig 
jaar wel enigszins geëvolueerd.” 
Om weer  plaats te maken voor nieuwe objecten, 
opende ze Min is Plus. Ofte less is more, maar dan 
wel bewust in het Nederlands. “Ik zou ook naar 
een veiling kunnen gaan om alles zo van de hand 
te doen, maar het doet me gewoon ontzettend veel 
plezier om dit zelf te kunnen verkopen. Ik vind het 
interessant om met mensen over dit soort bijzondere 
voorwerpen te praten. Om het verhaal bij elk stuk te 
kunnen duiden.”
Die objecten komen veelal uit het buitenland. Om 
de zoveel weken trekt Jeanne Vanheuckelom naar 
Frankrijk. Naar kunstsbeurzen of veilingen. Soms 
komt ze met een lege auto terug, soms is die bijna 
te klein om alles mee te krijgen. “Ik koop niet om te 
kopen. Pas als een stuk me echt aanspreekt, neem 
ik het mee. Eerst om bij me thuis te zetten, in de 
 tweede plaats om het hier te verkopen.” En zo gaat 
het  verhaal van elk stuk verder, bij een volgende lief-
hebber van originele en betaalbare kunst. 
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