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Introduction to the web publication 
 

When we define history as the memory of the present, we understand how important it is to write about 
our aspirations, visions, experiences and insights – and make that available to readers..  
Cosmic Paper is a magazine that mirrored par excellence the Zeitgeist that we wanted to be part of. A 
time that we now can see as a spiritual renaissance of the 20th century, and looking back we can see 
how much of the ideals of those days have been realised. 
This web publication became quite a project, that could not have been realised without the help and 
support of engaged friends. Rinus Laban made all scans and John Blogg transformed these into series of 
jpgs. We wish all readers inspiration when traveling in the world of Cosmic Papers. Any comments and 
questions are welcome at Kosmos.Nederland@gmail.com 
This publication opens with the full set of covers, front and back, as nearly all of these were designed as a 
single work of art. This is followed by an essay of Paul de Leenheer on the content and history of Cosmic 
Paper. Then all issues are integral presented. 
 

Inleiding bij de webpublicatie 
 

Wanneer we geschiedenis definiëren als de herinnering aan het heden, dan begrijpen we ook hoe 
belangrijk het is, dat we over onze idealen, visie, inzichten en ervaringen schrijven – en dit toegankelijk te 
maken voor lezers. Cosmic Paper is een tijdschrift dat op bijzondere wijze een spiegel is van de tijdgeest, 
en van de spirituele renaissance van de tweede helft van de 20e eeuw. Vandaag kunnen we zien wat 
daarvan is verwezenlijkt.  
Deze webpublicatie werd een project, dat alleen met hulp van vrienden tot stand kon komen, zo maakte 
Rinus Laban alle scans en John Blogg de series jpg’s daarvan. Wij wensen je plezier bij het lezen van de 
Cosmic Papers die verschenen zijn.  
Commentaar en vragen zijn welkom via Kosmos.Nederland@gmail.com 
Deze publicatie opent met de volledige set covers, voor- en achterzijde, die bijna allemaal als één 
ontwerp zijn gemaakt. Hierna volgt een essay van Paul de Leenheer over ontstaan, inhoud en de 
geschiedenis van Cosmic Paper, gevolgd door de integrale presentatie van alle tien verschenen 
nummers. 
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The Light 
 

The sun is just a shadow 

a reflection of a grandiose illumination 

creating and destroying life's forces 

at the same time as I speak 

infinite space 

your eyes a wonderful reflection 

of this light so bright 

invisible to our horizons 

I am staying with this light 

that purifies my mind 

and opens my heart 

to the emptiness of space 

to wisdom and compassion 

to love harmony and beauty 

to all my relationships 

to the vegetables and the fruits 

to the nourishment of this earth 

to the blessings of our ancestors 

to the purity of a child 

that is so close to the infinite. 
 

 Neeltje 

 

COSMIC PAPER 

 
The magazine of De Kosmos 

 

Cosmic Paper was the magazine of De Kosmos Meditation Center at the Prins Hendrikkade in 

Amsterdam, the center that in the years 1969 to 1992 opened its doors to hundreds of 

thousands of young people in search for enlightenment, self-development and entertainment. 
 

Cosmic Paper was the successor of De Kosmos’ first magazine, Lemuria, with twelve issues. 

Cosmic Paper published in total ten issues, the first issue came out in March 1972 and three 

years later, spring 1975, the last issue no. 12 saw the light. The numbering runs from 1 to 6 

and then from 9 to 12. The issues no. 7 and no. 8 were never published. This jump in the 
numbering of issues probably had to do with the fact that the original planning of publishing a 

quarterly magazine could not be achieved. 

 

From the first issue onward Cosmic Paper profiled itself as the magazine with “a new age 

approach to the now”. It rapidly became an icon of the hippie years of the beginning of the 

1970s and was a source of inspiration and refuge for the many people searching for meaning.  
 

The Cosmic Paper office was located in the back house of De Kosmos building on the floor 

right under the large attic for zen meditation, the Zenzolder. A strikingly large editorial table 

was on the side of the windows, including a black and white television, and in the corner was 

the lightbox for the lay-out. Furthermore, there were two work desks, one for the 
administration and one for the mail order store, plus a storage room for books and records. 

 

 



The ten issues were produced (“karmayogad together”) by a variable group of enthusiastic 

and driven staff workers, volunteers and artists, including a few people that set the tone 

during these three exciting years. When we browse through the issues, we get a clear view of 
those years of a rapidly changing interpretation of spirituality and self-development.  

 

 

A radical magazine 

 
Cosmic Paper was a magazine with a radical mission: sitting silent with eyes closed, lighting a 

joint or a prior consultation of the I Ching, it was absolutely not enough. It had to be a 

magazine for cosmic science with information, meditation and action, preferably in bold.  

 

This vision had its roots in the beat and pop culture of America and Britain with their 

underground and multimedia arts and in the colourful mysticism from India, Tibet and Japan 
that was very popular in the West. Among the pioneers were for instance Richard Alpert 

(author of Be Here Now), Stephen Durkee (founder of Lama Foundation), Stephen Gaskin 

(founder of The Farm) and Simon Vinkenoog (poet). They all had quite some influence on the 

style of Cosmic Paper. 

 
To change the world 

 

Cosmic Paper wanted to change the world fast. The old world was ultimately dismissed and 

the new world had to be built. This came about through embracing all religious and spiritual 

theories and practices, through expanding the consciousness via soon to be legalized drugs 
and psychedelics, natural living and study. 

 

All over the world communes and spiritual initiatives were founded and Cosmic Paper wanted 

to be their voice. Even more, Cosmic Paper was the centre of a network of Dutch and 

international intentional communities, a network that was excellently documented in A 

Pilgrim’s Guide to Planet Earth, a reference book from this period. 
 

It was a strong sample of uncurbed optimism and sympathetic unworldlyness in a world that 

was torn by major international tensions, wars, attacks, scandals and car-free Sundays. 

Vietnam, Jom Kippur, Rote Armee, Watergate and the Provo party Kabouter, nothing of that 

sort seeped through to Cosmic Paper. Or could the origins of Cosmic Paper have been 
situated precisely there ? 

 

What Cosmic Paper stood for 

 

Quoting the colophon of the first issue, Cosmic Paper stood for  
 Medium for new movements 

 Multi-sided information  

 A preparation for AQUARIUS 

 A contribution from and for the (k)cosmos 

 A joining of forces 
 

Very characteristic were the graphics and the lay-out of the magazine. The artwork of Ioanna 

Salajan, Richard Lamm, Wiet Helweg and many other Dutch and international artists gave the 

magazine an almost fairylike sciencefiction look. The lay-out was pioneering and bursting with 

creativity. 

 
The concern for people at the bottom of society was also typical for Cosmic Paper. Thus 

prisoners from all over the world, often in jail because of drugs, received free books that were 

donated by publishers. This was the Cosmic Paper Prison Project.  

 

Another typical trait was the talent for public relations. The latest trends were given a forum. 
Great spiritual leaders such as HH the Dalai Lama, as well as common folk, were 

photographed while reading Cosmic Paper. 



 

Te beginning of the end 

 
In the three years of its life, Cosmic Paper went through a turbulent evolution. In a sense, the 

magazine had all the seeds in it that would later contribute to the great success of De Kosmos 

as a new age center and to its final demise. 

 

The embracing of all spiritual movements was initially a strength, but within a short time that 
evolved into a rivalry over the coolest set of spiritual ideas. It became a deadly serious 

matter where one’s own gurus came first and at last the most explicit trend, namely Sufism 

and in its wake, Islam, persecuted the magazine.  

This fundamentalism of certain mindsets did draw its traces in the days of the later De 

Kosmos.  

 
Another strong point was the establishment of an international mail order store (without 

internet in those days) under the name Cosmic Garden. It provided in a great demand to sell 

books, records and artwork from independent publishers and artists to a large public. De 

Kosmos Special Store could later continue this work, albeit without the mail order component. 

 
However, the lack of a sound financial basis was the predominant factor to stop publishing 

Cosmic Paper. The magazine was short of further funds. Circulation was rather small (figures 

lack at this moment), printing with a full-colour cover was expensive, distribution was labour-

intensive. Furthermore, the revenues of Cosmic Garden could not weigh up against the 

structural costs. 
 

Now, many years later, the people who have collaborated on Cosmic Paper are scattered 

around the globe or have been taken up into the eternal cosmos. 

 

What remains, is the inspiration that Cosmic Paper has brought.  

 
Paul de Leenheer was a member of the staff of Cosmic Paper from 1973 to 1975 and later of 

De Kosmos from 1977 to 1989. He is the initiator of Cosmic Garden. He lives in Amsterdam-

Noord. 

 

_______________________________________________________________ 
 

 

COSMIC PAPER 

 

Het tijdschrift van De Kosmos 
 

Cosmic Paper was het tijdschrift van Meditatiecentrum De Kosmos aan de Amsterdamse Prins 

Hendrikkade, het centrum dat in de periode 1969 tot 1992 zijn deuren openzette voor 

honderdduizenden jongeren op zoek naar verlichting, zelf-ontwikkeling en vermaak.  

 
Cosmic Paper was de opvolger van het eerste tijdschrift van De Kosmos, Lemuria, dat twaalf 

nummers kende. Van Cosmic Paper zijn bij elkaar tien nummers gepubliceerd, het eerste 

nummer kwam uit in maart 1972 en drie jaar later, voorjaar 1975, zag het laatste nummer 

12 het licht. De nummering loopt van 1 t/m 6 en vervolgens van 9 t/m 12. De nummers 7 en 

8 zijn dus nooit gepubliceerd. Het verspringen van de doornummering had wellicht te maken 

met het feit dat de oorspronkelijk bedachte frequentie van vier nummers per jaar niet 
gehaald kon worden. 

 

Vanaf de eerste nummers profileerde Cosmic Paper zich als het tijdschrift met “een nieuwe 

tijdsbenadering van het nu”. Het werd snel een icoon van de hippietijd van begin jaren 

zeventig en vormde een bron van inspiratie en toeverlaat voor vele zoekenden naar 
zingeving. 

 



Het kantoor van Cosmic Paper bevond zich in het achterhuis van gebouw De Kosmos op de 

etage onder de grote zolder, de Zenzolder. In het kantoor vielen de grote redactietafel op, 

inclusief zwart-wit televisie, en de lichttafel voor de lay-out. Verder waren er twee 
werkplekken, één voor de administratie en een werktafel voor de verzendboekhandel, plus 

een bijruimte voor de boeken- en platenvoorraad. 

 

De tien nummers zijn gemaakt door een wisselende groep van enthousiaste en gedreven 

medewerkers en kunstenaars, waarvan een klein aantal de toon zijn blijven aangeven 
gedurende die drie spannende jaren. Wie door de nummers bladert, krijgt een scherp beeld 

van die jaren met een snel veranderende invulling van spiritualiteit.  

 

Een radicaal tijschrift  

 

Cosmic Paper was een tijdschrift met een radicale missie: stil zitten met de ogen gesloten, 
een joint opsteken of eerst de I Tjing raadplegen, was absoluut onvoldoende.  

Het moest een tijdschrift zijn voor kosmische wetenschap met informatie, meditatie én actie, 

het liefst met hoofdletters. 

 

Deze insteek kwam voort uit een tijdsgeest die was gevormd door de beat- en popcultuur van 
de Verenigde Staten en Groot-Brittannië met hun underground en multi-media-kunst, en door 

de kleurrijke mystiek uit India, Tibet en Japan die in het Westen een grote populariteit kende. 

Voorlopers waren bijvoorbeeld Richard Alpert (auteur van Be Here Now), Stephen Durkee 

(oprichter Lama Foundation), Stephen Gaskin (stichter van The Farm) en Simon Vinkenoog 

(dichter) die een grote invloed uitoefenden op de stijl van Cosmic Paper. 
 

De wereld verbeteren 

 

Cosmic Paper wilde snel de wereld verbeteren. De oude wereld had definitief afgedaan en de 

nieuwe wereld moest opgebouwd worden. Dit gebeurde door omarming van werkelijk alle 

religieuze en spirituele theorieën en praktijken, door verruiming van het bewustzijn via 
weldra te legaliseren drugs en psychedelica, natuurlijke levenswijzen en studie.  

 

Overal ter wereld werden communes en gemeenschappen opgericht en Cosmic Paper wilde 

daar de spreekbuis van zijn. Sterker nog, het was de spil in een netwerk van allerlei 

Nederlandse en internationale intentionele gemeenschappen, dat uitstekend gedocumenteerd 
is in A Pilgrim’s Guide to Planet Earth, een naslagwerk uit die periode. 

 

Het was een sterk staaltje van ongebreideld optimisme en van sympathieke 

wereldvreemdheid in een wereld die verscheurd werd door grote internationale spanningen, 

oorlogen, aanslagen, schandalen en autoloze zondagen. Vietnam, Jom Kippoer, Rote Armee, 
Watergate en Kabouter, niets van dat alles sijpelde door in Cosmic Paper. Of lag daar juist de 

oorsprong van Cosmic Paper? 

 

Waar Cosmic Paper voor stond 

 
Om het colofon van het eerste nummer te citeren, was Cosmic Paper 

 Een medium voor nieuwe stromingen 

 Veelzijdige informatie 

 Een voorbereiding voor AQUARIUS 

 Een bijdrage van en voor de kosmos/De Kosmos 

 Een samengaan van krachten 
 

Zeer kenmerkend voor Cosmic Paper was de grafiek en de lay-out. De grafische kunst van 

o.m. Ioanna Salajan, Richard Lamm, Wiet Helweg en vele andere binnen- en buitenlandse 

kustenaars gaven het tijdschrift een welhaast sprookjesachtige sciencefiction look. De lay-out 

was baanbrekend en barstte van de creativiteit. 
 

 



 

 

Ook de bekommernis voor mensen aan de onderkant van de samenleving was typisch voor 
Cosmic Paper. Zo kregen gevangenen van over de hele wereld, die veelal in de cel zaten 

vanwege drugs, gratis boeken toegestuurd die door uitgevers geschonken waren. Dat was het 

Cosmic Paper Prison Project.  

 

Een ander typerend kenmerk van Cosmic Paper was de gave voor public relations. Er werd 
ingespeeld op de laatste nieuwe ontwikkelingen. Zowel grote spirituele leiders zoals ZH de 

Dalai Lama als volksmensen werden op de foto gezet terwijl ze Cosmic Paper aan het lezen 

waren.  

 

Het begin van het einde  

 
In de drie jaren van zijn bestaan maakte Cosmic Paper een turbulente evolutie door. 

Eigenlijk had Cosmic Paper alle zaden in zich die later zouden bijdragen aan de grote bloei 

van De Kosmos als new age centrum en aan zijn uiteindelijke teloorgang. 

 

De omarming van alle spirituele stromingen was in het begin een kracht, doch evolueerde in 
korte tijd naar een wedijver over het meest stoere spirituele gedachtegoed.  

Het werd een bloedserieuze aangelegenheid waarin eigen guru’s eerst kwamen en uiteindelijk 

de meest nadrukkelijke richting, het sufisme c.q. de islam, het tijdschrift achtervolgde. Dat 

fundamentalisme van bepaalde denkrichtingen heeft later in De Kosmos ook zo zijn sporen 

getrokken. 
 

Een ander sterk punt was de opzet van een internationale verzendboekhandel (zonder 

internet wel te verstaan) onder de naam Cosmic Garden. Het voorzag in een grote behoefte 

om boeken, platen en kunst van onafhankelijke uitgevers onder het grote publiek te 

verspreiden. De Kosmos Special Store heeft dat werk kunnen voortzetten, zij het zonder 

postordertak. 
 

Echter, het ontbreken van een gezonde financiële basis heeft uiteindelijk de doorslag gegeven 

bij het stopzetten van Cosmic Paper. Er moest geld bij. De oplage was vrij klein (cijfers 

ontbreken op dit moment), het drukwerk inclusief een full color-omslag was kostbaar, de 

distributie was arbeidsintensief. Bovendien wogen de opbrengsten van Cosmic Garden niet op 
tegen de structurele kosten. 

 

Nu, vele jaren later, zijn de mensen die aan Cosmic Paper hebben meegewerkt over de 

aardbol verspreid of opgenomen in de eeuwige kosmos. 

  
Wat overblijft, is de inspiratie die Cosmic Paper heeft gegeven.  

 

Paul de Leenheer was medewerker van Cosmic Paper van 1973 tot 1975 en later van De 

Kosmos van 1977 tot 1989. Hij was de oprichter van Cosmic Garden. Hij woont in 

Amsterdam-Noord. 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

De Kosmos 
From the beginning, everything about De Kosmos was great for me. 
I was still living in Zeeland in Belgium and wanting to move to 
Holland. BUT!..... I had no source of income in Holland and an 
apartment in Amsterdam was out of the question for many reasons; 
especially the price. 
Yet, the Universe was directing me to Amsterdam and it happened 
like this: 
I had been a very well trained and experienced Astrologer for about 
8 years and I wanted to expand my practice. I was also thinking 
about teaching some basic courses.  AND… I had just recently met 
Neeltje De Haan, who was already working at the newly formed 
meditation, music and social center – De Kosmos. 
Neeltje, who was a very good Astrologer herself, was a big fan of my 
Astrological readings and she suggested that I should give a course 
at the Komos. 
So… long story short, I got the job and then continued to work at the 
Kosmos for another 7 years. 
These years were some of the best years of my life. 
Amsterdam was the spiritual capital of Europe and the Kosmos was 
its headquarters. The most famous and best spiritual and 
metaphysical teachers and gurus from all around the world came, 
spoke, taught and were present. 
Visitors came from all over Europe and all over the world to 
expeience and learn at the very relaxed Centrum – De Kosmos. 
I am so grateful for those years there – paid by the State and local 
governments to teach Astrology and New Age principles of self-
awareness. 
Richard Lamm 
 

©Foto: Hugo Schuit 
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