De drie artikelen zijn gebaseerd g, voordrachten die dit jaar op 24 april tijdens de 'VHNWageningen' lezing zijn gehouden Het thema hiervoor luidde: "Zijn kinderen hinderen?
In het licht van de toenemende arbeidsparticipatievan vrouwen zip het drie v e d i l lende beschouwingen over zorg, arbeid en kinderen.
Een boekbespreking complementeert deze uitgave.
Tot onze spijt moeten wij u meedeIen dat dit ook het laatste nummer van '
studies' zal zijn. Een belangrijke reden voor de opheffing van het tijdschri
teruggelopen aantal abonnees. Enerzijds bereiken de pubkaties hierdoor
voldoende mate de beoogde wetenschappelijke doelgroep, terwijl anderzijds een
kostendekkende exploitatie onmogelijk is.
Op deze plaats willen wij allen die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het
totstandkomen van het tijdschrift heel hartelijk danken.
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institutioneel, het signaleren van ontwikkelingen en publicaties op aanverwante terreinen in binnen- en buitenland
en het bieden van een discussieplatform.
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