
ure luxe associeer je al gauw met diamanten, een jetset 

leven, maar vooral met veel comfort. Zoals couturier Karl 

Lagerfeld het zo mooi verwoordt: “Luxury is the ease of a 

t-shirt in a very expensive dress.”

 

Ik heb de afgelopen tijd een paar zeer luxe uitstapjes gemaakt. 

Zo kreeg ik een invite voor de opening van Champagne Suite 

by Dom Pérignon in het Amstel Hotel. Hoewel ik regelmatig 

het vijfsterrenhotel bezoek, was dit event echt een overvloed 

van luxe en liet ik me heerlijk onderdompelen in dit bad van 

Nederlandse en Franse allure. De champagne vloeide rijkelijk 

en de gasten werden verwend met heerlijke hapjes als oesters 

en kaviaar. Puur genieten was verder ook de zeer exclusieve 

netwerkborrel met Joop en Janine van den Ende, waar de top 

van de media- en televisiewereld samenkwam.  

Hoewel ik er eigenlijk nooit aan gewend raak, heb ik ook een 

aantal luxe zaken in mijn leven. Als beauty stylist ben ik altijd 

met mijn vak bezig en vlieg ik van hot naar her, aangezien ik in 

hartje Amsterdam woon en ook nog in het zuiden van het land. 

Beide is een weelde, want het is in een natuurgebied én het 

drukke stadsleven. The best of both worlds.

Helemaal super de luxe is dat ik altijd op een paar mensen kan 

terugvallen. Voor mijn werk zou ik absoluut niet zonder mijn 

P.A. Barbra Louwman kunnen. Zij regelt onder meer mijn 

afspraken en zorgt dat mijn werkweek in goede banen geleid 

wordt. Verder krijg ik, omdat ik licht dyslectisch ben, met 

teksten hulp van tekstschrijver SuzannaTimmer, die voor mij de 

puntjes op de i zet. 

En weet je wat helemaal op en top luxe is? Na een hele dag op 

mijn tandvlees gelopen te hebben, in de auto terug naar huis 

rijden en denken: het wordt pizza vanavond. Maar dan krijg ik 

een sms’je van mijn goede vriendin Feikje: ‘Kom lekker bij mij 

thuis eten. Ik heb Hollandse pot voor je klaarstaan.’ Heerlijk! Zij 

maakt doorgaans de meest exquise gerechten, maar ook haar 

stampotjes maakt ze met liefde. Pure luxe voor mij!

ou would generally associate pure luxury with diamonds, a 

jet-set lifestyle, and most importantly with ultimate com-

fort. As Karl Lagerfeld once expressed the concept so elo-

quently: ‘Luxury is the ease of a t-shirt in a very expensive dress.’

 

I have enjoyed a few truly luxurious outings recently. For in-

stance, I received an invitation to the opening of the Champagne 

Suite by Dom Pérignon at the Amstel Hotel. Although I visit the 

five-star hotel on a regular basis, this event represented extreme 

luxury. I immersed myself in the wonderful Dutch and French 

allure, like a deliciously warm bath. The champagne flowed, and 

the guests were pampered with delicious snacks such as oysters 

and caviar. Another moment of pure enjoyment was the highly 

exclusive networking drinks event with Joop and Janine van den 

Ende, where the crème de la crème of the media and television 

world came together.   Although they are things that I never re-

ally get used to, I also have a number of luxuries in my life. As 

a beauty stylist, I am constantly thinking about my work. I am 

always on the move, as I have homes in the heart of Amsterdam 

and in the south of the Netherlands. Both places represent luxury 

- the natural environment and the bustle of city life. The best of 

both worlds. I have the great luxury of having a few people I can 

always rely on. In my work, I simply couldn’t manage without my 

PA, Barbra Louwman. She takes care of my appointments and 

other matters, and ensures that my working week runs smooth-

ly. Due to a light form of dyslexia, I also seek help from copywrit-

er Suzanna Timmer. She puts the finishing touches to anything I 

write.  And you know what the very pinnacle of luxury is? After 

a hard day’s work, driving home in the car and thinking ‘I’ll just 

have pizza tonight,’ I get a text message from my good friend 

Feikje: ‘Come and have dinner with me at home this evening. 

I have some traditional Dutch food ready and waiting for you.’ 

Wonderful! She often cooks the most exquisite dishes, but she 

also produces amazing Dutch-style vegetable mash dishes with 

the same care and dedication. That’s pure luxury for me!
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Tom Sebastian is één van de bekendste beauty stylisten van 

Nederland en gespecialiseerd in fashion, beauty en lifestyle.

Tom Sebastian is one of the most famous Dutch beauty stylist  
and specializes in fashion, beauty, and lifestyle.
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