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Nederlandse samenvatting:  

Onderzoeken naar determinanten van dynamiek in de toeristische 

vraag naar een kleine eilandbestemming 

Een case study over Aruba 

 
Dit onderzoek bestudeert de effecten van diverse factoren die dynamiek in 
de toeristische vraag kunnen veroorzaken. Dit wordt gedaan door het 
bestuderen van een aantal relaties in een kleine eiland-economie die 
gespecialiseerd is in het toerisme. Dynamiek in het kader van dit onderzoek 
schetst een ontwikkelingspatroon die afwijkt van de proportionele 
(monotone) veronderstelling. Het doel van deze studie is niet om de 
dynamische ontwikkelingen in de toeristische vraag te modelleren, maar om 
het identificeren van een aantal factoren dat dynamiek in de toeristische 
vraag kan veroorzaken. De toeristische vraag is van belang, omdat het de 
basis vormt van diverse bedrijfsbeslissingen, terwijl het de belangrijkste 
bron is van vele bestemmingen die afhankelijk zijn van het toerisme voor 
hun economische ontwikkeling.  

Terwijl de economische literatuur het bestaan van dynamiek in het 
toerisme heeft onderkend, is de kennis van de factoren die deze 
ontwikkeling beïnvloeden beperkt. Dit komt omdat: 
(1) Onderzoek naar de toeristische vraag gestructureerd is rond slechts 

enkele verklarende variabelen, zoals inkomen, prijsniveaus, 
wisselkoersen, vervoerskosten, marketinguitgaven, alsmede 
preferenties, verwachtingen en gewoonten van toeristen.  

(2) De meeste onderzoeken over de toeristische vraag hoofdzakelijk zijn 
gebaseerd op jaarcijfers, waardoor geen rekening wordt gehouden met 
potentiële invloeden die zich voordoen op verschijnselen van meer 
frequente aard, zoals seizoeninvloeden.  

(3) De bestaande toerisme-onderzoeken beperkte aandacht hebben besteed 
aan de zogenaamde bilaterale effecten bij de toeristische vraag, met 
name vanuit het perspectief van de beïnvloeding van de toeristische 
vraag door dezelfde factor die deze vraag op haar beurt beïnvloedt, 
zoals economische groei en de kwaliteit van leven van de 
eilandbewoners. 

 
Het gevolg van deze tekortkomingen is dat ons inzicht in de determinanten 
van de toeristische vraag op zowel de korte als de lange termijn beperkt 
blijft tot een beperkt aantal verklarende factoren, waardoor een goed beeld 
van de toeristische ontwikkelingen wordt beperkt. Dit beeld is echter van 
wezenlijk belang voor bestemmingen die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van 
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het toerisme. Bovendien beperkt dit het creatieve proces dat nodig is voor 
gedegen toerisme-onderzoek, vooral vanwege het niet stimuleren van een 
omgeving waar nieuwe ideeën over toeristische ontwikkelingen 
gekanaliseerd kunnen worden via innovatief toerisme-onderzoek. Daarnaast 
heeft dit gevolgen voor de vooruitgang van theorieën die de toeristische 
ontwikkeling verklaren.  

Toerisme is een open systeem dat wordt beïnvloed door zowel 
menselijke interacties als invloeden van de natuur. Het open-systeem 
karakter van het toerisme heeft te maken met zowel interne als externe 
krachten die leiden tot dynamische ontwikkelingen. Interne krachten hebben 
betrekking op de verschillende interacties tussen vier verschillende 
belanghebbenden of stakeholders, namelijk: toeristen, het bedrijfsleven, de 
gemeenschap, en de overheid. De externe krachten hebben te maken met 
gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van het toerisme, maar die dit 
fenomeen wel degelijk kunnen beïnvloeden. Deze gebeurtenissen kunnen 
voortvloeien uit diverse vormen van crisis- en/of rampsituaties 
(bijvoorbeeld, terreuraanslagen, politieke instabiliteit en economische 
recessie), maar ook uit terugkerende gebeurtenissen zoals seizoeninvloeden 
van het weer, sportevenementen (WK Voetbal, of de Olympische spelen). 
Externaliteiten in het algemeen zijn een grotere dreiging geworden voor het 
toerisme in de afgelopen tijd, als gevolg van de mondialisering van de 
toeristische markt. De kracht van de effecten van menselijke interactie 
alsmede invloeden van de natuur op de dynamiek van de toeristische vraag 
wordt uiteindelijk bepaald door de convergentie van condities van 
kwetsbaarheid en resistentie die aanwezig zijn in de bestemming.   

De onderzoekscasus betreft het eiland Aruba, dat wereldwijd hoog 
wordt gerangschikt in termen van toerismespecialisatie, bijdrage aan 
werkgelegenheid, en menselijke ontwikkeling. De resultaten van diverse 
eilandonderzoeken hoeven geen algemene geldigheid te hebben. 
Casusonderzoeken, ook in het geval van één land, zoals Aruba, kunnen 
nuttig zijn voor de toeristische literatuur, omdat ze nieuwe ideeën en 
theoretische formuleringen naar voren kunnen brengen.  

Hoofdstuk 1 biedt een overzicht van de onderzoeksvragen, het 
onderzoeksbelang, alsmede de hypothesen die worden getoetst in dit 
onderzoek. De belangrijkste vraag die beantwoord wordt in dit onderzoek 
betreft de bijdrage van deze studie aan de determinanten van dynamiek van 
de toeristische vraag in de literatuur, vanuit de perspectief van een kleine 
eilandbestemming.   

Het onderzoek in de onderhavige studie is gesplitst in drie delen, die elk 
twee tot drie studies bevatten. Deel I is een oriënterend deel, waarbij de 
ontwikkeling van het toerisme (TO) analytisch wordt geassocieerd met 
kwaliteit van leven (KvL) en exogene schokken of verstoringen (SoV). 
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Hoofdstuk 2 (‘Tourism development, quality of life and exogenous shocks: 
A systemic framework’) stelt een analytisch kader voor waarin de relatie 
tussen TO, KvL van de bewoners, en SoV wordt beschreven. Dit kader biedt 
mogelijkheden voor een beter begrip van de aard van zowel de ontwikkeling 
van het toerisme als de KvL van de bewoners, en de vraag hoe beide te 
verbeteren. Bovendien biedt dit raamwerk perspectieven voor het 
bevorderen van de paraatheid en het reactievermogen van de actoren, 
alsmede voor de vraag hoe het herstel na schokachtige gebeurtenissen kan 
worden versneld. Hoofdstuk 3 (‘The force field of tourism’) stelt een 
gelijksoortig conceptueel raamwerk voor, waarbij de structuur verder wordt 
uitgebreid door het opnemen van endogene groei als extra verklarende 
factor van TO en door het opnemen van drie theoretische perspectieven, die 
elk de potentie hebben om de groei van het toerisme vanuit een bepaald 
perspectief te verklaren. 

Deel II verkent de korte termijn dynamiek van de toeristische vraag, die 
een voorloper is van TO. Dit gedeelte bekijkt expliciet het effect van een 
aantal korte-termijn krachten op de toeristische vraag, met name de 
cyclische en seizoenfactoren. Hoofdstuk 4 (‘The connection business cycles 
and tourism demand cycles’) onderzoekt of conjunctuurcycli van invloed 
zijn op de toeristische vraag. De economische situatie in het land van 
herkomst, die bepaald wordt door cyclisch gedrag, omvat periodes van 
groeispurten gevolgd door vertragingen in de tijd. Deze cyclische 
bewegingen hebben het vermogen om de toeristische vraag te beïnvloeden, 
waardoor deze laatste afwijkt van het lange-termijn evenwichtspad. De 
resultaten van dit onderzoek laten wisselende periodes van opwaartse en 
neerwaartse bewegingen zien, met keerpunten (pieken en dalen) er tussen in. 
De resultaten laten verder zien dat conjunctuurcycli, tot op zekere hoogte, 
invloed kunnen hebben op de cyclische bewegingen van de toeristische 
vraag naar Aruba (en Barbados), variërend in termen van de geanalyseerde 
markt (Aruba of Barbados), de timing van de reactie op een 
conjunctuurcyclische impuls, en de richting van de cyclische bewegingen 
(herstel of krimp).  

Hoofdstuk 5 (‘Measuring pattern, amplitude and timing differences 
between monetary and non-monetary seasonal factors of tourism: The case 
of Aruba’) toont verschillen in patronen, amplitudes, en tijdspatronen tussen 
de seizoenfactoren van monetaire en niet-monetaire indicatoren voor de 
ontwikkeling van het toerisme in Aruba. Het meten van de gezamenlijke 
beweging van seizoengebonden factoren van zowel fysieke als financiële 
stromen in het toerisme zorgt voor een beter begrip van de dynamiek van de 
seizoenfluctuatie in dit fenomeen. Onze studie vond belangrijke verschillen 
tussen de patronen, amplitudes en timing tussen de betrokken financiële en 
volumestromen van het toerisme op Aruba, ook indien diverse 
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marktsegmenten in het onderzoek worden betrokken. Monetaire en niet-
monetaire seizoenschommelingen in het toerisme liggen niet vast, maar 
veranderen in de tijd, en zijn bovendien ingewikkeld vanwege de verschillen 
in correlatie, amplitude en timing. 

Hoofdstuk 6 (‘Impacts of seasonal patterns of climate on recurrent 
fluctuations in tourism demand: Evidence from Aruba’) onderzoekt de 
invloed van seizoenpatronen van pull- en push- klimaatelementen (neerslag, 
temperatuur, windsnelheid en bewolking) op terugkerende schommelingen 
in de toeristische vraag naar Aruba, vanuit de Verenigde Staten en 
Venezuela. De resultaten tonen aan dat zowel de pull- en push-
seizoengebonden factoren van het klimaat tegelijk van invloed zijn op het 
bepalen van de seizoengebonden vraagpatronen van zowel de Amerikaanse 
als de Venezolaanse markten. In het geval van de Amerikaanse markt zijn 
de pull-fundamenten de seizoengebonden factoren van bewolking en 
windsnelheid op Aruba, terwijl de belangrijkste push-factoren de 
seizoenpatronen van neerslag, temperatuur en windsnelheid in de Verenigde 
Staten zijn. De seizoenfactoren van de toeristische vraag vanuit Venezuela 
worden beïnvloed door de steeds terugkerende bewegingen van neerslag en 
temperatuur op Aruba (pull-factoren) alsmede regenval in dat land (push-
factor). 

Deel III onderzoekt de relaties tussen TO, de economische groei en de 
KvL. Hoofdstuk 7 (‘Tourism and long-run economic growth in Aruba’) gaat 
in op de lange termijn relatie tussen de ontwikkeling van toerisme en de 
economische groei in Aruba, waarbij wordt onderzocht of de relatie één- of 
tweerichtingsverkeer is. Deze studie gaat uit van het basisuitgangspunt dat 
er een lange termijn lineair verband bestaat tussen TO en economische 
groei. Het onderzoek vond een bilateraal oorzakelijk verband tussen TO en 
economische groei in Aruba. Dit impliceert dat het toerisme niet alleen een 
motor van groei is, maar ook dat de economische groei op zich het lange 
termijn groeipotentieel voor het toerisme versterkt. Deze uitkomst bevestigt 
de ‘Recurring Hypothesis’ in het geval van TO in Aruba. Als zodanig dient 
dit onderzoek te worden beschouwd als een basis voor de meer 
gecompliceerde verbindingen die in de volgende twee hoofdstukken worden 
behandeld. 

Hoofdstuk 8 (‘The tourism development-quality of life nexus in a small 
island destination’) onderzoekt of er verbanden zijn tussen TO, KvL en de 
economische groei op Aruba. De veronderstelling hierbij is dat er zowel 
directe/indirecte bilaterale betrekkingen bestaan tussen TO en KvL, waarbij 
de economische groei fungeert als een indirecte variabele tussen die twee 
factoren. De methode die wordt toegepast in dit hoofdstuk, ook wel de 
objectieve benadering genoemd, is gebaseerd op macro-economische 
indicatoren, die worden verondersteld de welvaartsposities van individuen 
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van het bestemmingsland te vertegenwoordigen. Het empirische bewijs 
suggereert de aanwezigheid van de ‘Tourism-Led Quality of Life 
Hypothesis’, waarbij TO een belangrijk effect heeft op de KvL van 
bewoners van Aruba. Deze relatie wordt niet gevonden volgens de indirecte 
methode, alwaar de economische ontwikkeling als een indirecte variabele 
een rol zou hebben gespeeld. Daarnaast heeft de studie ook aanwijzingen 
gevonden voor het bestaan van een ‘Quality of Life-Driven Tourism 
Hypothesis’, waar de KvL invloed heeft op TO. In dit geval is de relatie 
zowel direct als indirect, waarbij de laatste verloopt van KvL via 
economische ontwikkeling naar TO. Bovendien blijkt ook uit de studie dat 
de relaties dynamisch van aard zijn, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen korte- en lange-termijneffecten. Het empirisch bewijs is voldoende 
om de hypothese van een bilaterale relatie tussen de twee elementen te 
bevestigen. Bovendien concludeert de studie dat de economische 
ontwikkeling inderdaad een intermediaire rol speelt tussen TO en KvL, 
hoewel onze empirische bevindingen meer een intermediaire invloed van 
KvL naar TO suggereert, gezien het feit dat de interventie van de 
economische ontwikkeling van TO tot KvL niet significant wordt 
ondersteund door de empirische bevindingen. De resultaten geven derhalve 
slechts een gedeeltelijke bevestiging van deze hypothese. 

Evenals in het vorige hoofdstuk, analyseert hoofdstuk 9 (‘Examining the 
tourism development-quality of life relationship in Aruba: A subjective 
approach’) of er een bilaterale relatie is tussen TO en KvL, opnieuw met 
economische groei als de intermediaire variabele. De methode van het 
verzamelen en analyseren van gegevens is hier gebaseerd op micro-data, dat 
wil zeggen, data verzameld met behulp van een enquête onder een 
representatieve steekproef van de inwoners van Aruba. Uit dit onderzoek 
blijkt dat er een relatie loopt van TO naar KvL (directe link), en van TO 
door tussenkomst van economische ontwikkeling naar KvL (indirecte link). 
Daarentegen blijkt uit het onderzoek dat er slechts een indirecte relatie is die 
loopt van KvL via economische ontwikkeling naar TO. Dus is er empirisch 
bewijs dat er een bilaterale relatie bestaat tussen TO en KvL, alhoewel deze 
tweezijdige relatie alleen indirect is, als het gaat om de invloed van KvL op 
TO. Deze indirecte relatie tussen TO en KvL kan positief of negatief zijn, 
afhankelijk van de dimensies die geanalyseerd worden, hetgeen ons begrip 
van de aard van de relatie moeilijker maakt. Economische ontwikkeling 
bemiddelt als een indirecte bilaterale variabele tussen TO en KvL. Dit 
betekent dat de economische ontwikkeling een intermediaire rol heeft in 
zowel de relaties die lopen van (i) TO naar KvL (TO → KvL); als (ii) KvL 
naar TO (KvL → TO). 

Vergelijking van de uitkomsten van het onderzoek in hoofdstuk 8 en 9 
toont aan dat beide benaderingen gelijksoortige resultaten opleveren voor de 
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meeste onderzochte hypothesen, hetgeen aangeeft dat de objectieve 
benadering grotendeels samenvalt met de subjectieve methode. De 
gelijkenis van de resultaten suggereert ook dat de beperkingen van zowel de 
objectieve (probleem van over- of onderrapportage) en subjectieve 
benaderingen (probleem van sociale vergelijking) komen waarschijnlijk op 
zodanige wijze samen komen dat de uitkomsten ook dicht bij elkaar worden 
gebracht.   

Het onderzoek draagt zowel conceptueel als methodologisch bij aan 
nieuwe ideeën die de literatuur over de dynamiek van de toeristische vraag 
kunnen bevorderen. Vanuit een conceptueel oogpunt, geeft de studie eerst 
een verscheidenheid aan van alternatieve beïnvloedende factoren van de 
toeristische vraag. Dit is eigenlijk de belangrijkste bijdrage van deze studie, 
waarbij de huidige visie van de determinanten van toerisme wordt uitgebreid 
met zowel korte- als lange-termijn factoren. Ten tweede presenteert de 
studie een analytisch kader voor de bilaterale betrekkingen tussen TO, KvL 
en SoV, met endogene krachten als extra factor die de uitkomst van TO 
bepaalt. Ten derde geeft de studie een frisse kijk op het denken over de 
bewogenheid van het toerisme door het onderzoeken van cyclische en 
seizoengebonden patronen, waardoor een dieper inzicht in de dynamiek van 
de toeristische vraag op de korte termijn wordt verkregen. Ten vierde brengt 
de studie de onderlinge verbondenheid tussen TO en de economische 
ontwikkeling naar voren, met zowel korte- als lange-termijn-dynamiek in de 
relatie, waardoor het mogelijk is om dit soort studies te koppelen aan de 
literatuur over de dynamiek van de toeristische vraag. Ten vijfde heeft de 
studie het idee uitgewerkt dat KvL niet een passief fenomeen is, maar dat 
het TO in de toekomst kan beïnvloeden. De studie brengt ook verschillende 
manieren naar voren waarop KvL de toekomstige TO kan sturen, onder 
andere door de steun van de bewoners, hun educatieve ontwikkeling, en hun 
pogingen om toeristen te misbruiken voor hun eigen egoïstisch voordeel. 
Daarnaast verruimt de studie de mogelijkheden van een bilaterale relatie 
tussen deze twee elementen, door de economische ontwikkeling als een 
indirecte variabele in de relatie te betrekken. Dit laatste zorgt voor een 
uitbreiding van de rol van de relatie tussen TO en economische 
ontwikkeling, zoals die in de vorige passage is vermeld. De onderlinge 
verbondenheid tussen TO en KvL geeft een extra verklaring voor de niet-
lineaire eigenschappen van het toerisme op de lange termijn. 

Vanuit een methodologisch perspectief, biedt het onderzoek in de eerste 
plaats een berekeningsmethode voor de tijdverschillen tussen twee 
seizoengebonden factoren, gebaseerd op de identificatie van de pieken en 
dalen in de seizoenpatronen, en de daaropvolgende vaststelling van de 
vertragende of leidende positie van de ene ten opzichte van de andere. Deze 
timing methode voorziet in een extra dimensie om de seizoengebonden 
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relaties te bestuderen. Ten tweede presenteert de studie een methodologie 
voor het omzeilen van het probleem van de seizoengebonden 
stationariteitstesten om te bepalen of de seizoenpatronen stochastisch dan 
wel deterministisch van aard zijn. Dit teneinde de problemen van de 
seizoengebonden stationariteitstesten, welke afwijken van de eenvoudige 
stationariteitstesten, te voorkomen. Ten derde draagt het onderzoek een 
oplossing aan het probleem van de bilaterale relaties tussen TO en KvL bij 
‘structural equation modeling’ door een schatting van twee afzonderlijke 
‘structural equation’ modellen te maken. 

De studie draagt bovendien bij aan nieuwe theorieformulering door het 
benoemen van een aantal bouwstenen in de vorm van theoretische 
proposities over korte-termijn determinanten van de toeristische vraag, 
alsmede de relatie tussen TO en KvL. 

Het onderzoek bevat verschillende implicaties voor managers en 
beleidsmakers op het toerisme-gebied. Vanuit het perspectief van cyclische 
en seizoengebonden factoren, is het noodzakelijk dat managers en 
beleidsmakers de relevantie inzien van deze twee soorten factoren in het 
bepalen van korte-termijn TO. Managers en beleidsmakers moeten die 
markten identificeren die beïnvloed worden door conjuncturele 
ontwikkelingen in de landen van herkomst, inclusief de aard van hun relatie 
(korte versus lange termijn), intensiteit (verslechtering ten opzichte van 
herstelperiodes), en intertemporele effecten (gelijktijdig of vertraagd). 
Evenzo kunnen seizoengebonden variaties van het klimaat, zowel op de 
plaats van bestemming als in de landen van herkomst, het seizoengebonden 
karakter van de toeristische vraag beïnvloeden. Dit houdt in dat managers en 
beleidsmakers de extra taak hebben om inzicht te hebben in de te 
verwachten weerseizoenen, zowel op de plaats van bestemming als in de 
landen van herkomst, als een korte termijn determinant van TO. Managers 
en beleidsmakers moeten zich bewust zijn van de seizoengebonden 
verschillen tussen de diverse indicatoren van de toeristische vraag die hen 
zou kunnen helpen bij het bepalen van hun prijsstrategie, terwijl deze 
informatie beleidsmakers ook kan helpen bij het bepalen van een 
diversificatiestrategie voor het toerisme. 

Vanuit het oogpunt van de niet-lineariteit op lange termijn, is het voor 
managers en beleidsmakers van belang te beseffen dat de KvL van de 
bewoners ook belangrijk is voor TO en economische ontwikkeling. 
Hierdoor kunnen beleidsmakers beter gebruik maken van de potenties van 
KvL en deze sturen in de richting van het verbeteren van de toekomstige 
TO. Managers en beleidsmakers moeten ook begrijpen dat TO en KvL 
multi-dimensionele concepten zijn, met meerdere en variabele invalshoeken 
voor oorzaak- en gevolg-relaties. De constatering dat de economische 
ontwikkeling (die eveneens een multidimensionaal concept is) ook van 
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belang is voor TO en KvL, compliceert ons begrip van de relatie tussen TO 
en KvL nog verder. Erkenning van dit effect vereist onder meer toewijzing 
van meer (financiële) middelen voor toerisme, met name naar de aan het 
toerisme gerelateerde bedrijfssectoren (zoals vervoer, communicatie en 
landbouw), om hogere niveaus van economische groei in de toekomst te 
bewerkstelligen, die gebruikt zou kunnen worden om het toerisme verder te 
stimuleren. Derhalve moeten managers en beleidsmakers de dimensionaliteit 
van alle drie elementen en hun interacties (inclusief hoe ze van binnenuit 
interacteren) kunnen begrijpen, om de effectiviteit van TO op de KvL van 
mensen te verbeteren, maar ook om grotere voordelen te behalen uit het 
toerisme. 

De symbiotische relatie tussen TO en KvL vereist een adequaat beleid 
en institutioneel kader om de samenhang tussen beide elementen te 
koesteren en te bewaken. In dit verband hebben overheden een belangrijke 
rol te spelen bij het bevorderen van beleid dat een gunstige omgeving voor 
productiviteit, innovatie en productverbetering stimuleert en faciliteert, 
waardoor duurzame locatievoordelen aan de toeristische bestemming 
worden geboden. Bovendien is er behoefte aan coördinatie en 
samenwerking om marktfalen (bijvoorbeeld door onverantwoord 
landgebruik, vervuiling, beperking voor de lokale bevolking om stranden te 
gebruiken) in het toerisme te voorkomen, maar ook om externe effecten te 
mitigeren die van invloed zijn op de KvL (bijvoorbeeld, arbeidsimmigratie, 
verlies van natuur, en toegang tot stranden) te beïnvloeden. Daarnaast 
moeten beleidsmakers zorgen voor het opbouwen en onderhouden van een 
adequaat sociaal-economisch klimaat, waar factoren als leiderschap, 
creativiteit, innovatie en ondernemerschap kunnen gedijen, om een lange 
termijn groeipotentieel van zowel het toerisme als de economie te 
verzekeren. 

De rol van de overheid in cruciale kwesties kan soms beperkt zijn, 
afhankelijk van (1) het belang van een bestemming voor een economie; (2) 
de aanwezigheid van marktfalen en/of marktverstoringen; en (3) politieke 
stromingen die naar voren komen met betrekking tot privatisering of 
commercialisering van bestuurlijke functies. 

De door ons gepresenteerde onderzoeken zijn bedoeld om een aantal 
relevant geachte aspecten te behandelen, met name voor kleine 
eilandbestemmingen, en hebben niet de bedoeling om een integraal beeld 
van de bepalers van de toeristische vraag te bieden. Bovendien zijn de 
bevindingen niet zonder meer representatief in algemene zin voor alle 
eilanden, gegeven het feit dat er verschillen kunnen bestaan in bijvoorbeeld 
het niveau van de toeristische, economische en menselijke ontwikkeling, als 
ook in de mate van toerismespecialisatie van de bestemming, waardoor per 
eiland verschillende economische uitkomsten kunnen ontstaan. Dit betekent 



334 

 

echter niet dat de bevindingen van eilandonderzoeken specifiek moeten 
worden beperkt tot eilanden; de resultaten kunnen bredere betekenis hebben 
voor de toeristische literatuur en bredere kennisontwikkeling. Daarnaast is 
de datarestrictie uiteraard een beperking, met name op het gebied van: (1) de 
lengte van de tijdreeksen; (2) de beschikbaarheid van de noodzakelijke 
datareeksen om de onderzoeken uit te voeren; en (3) de apathie van de 
respondenten voor uitgebreide enquêtes waardoor de verbanden tussen TO, 
economische ontwikkeling en KvL soms onvoldoende kunnen worden 
afgedekt. 

Toekomstig onderzoek dient gericht te zijn op uitbreiding in de diepte 
en breedte van de determinanten van de dynamiek in de toeristische vraag 
en haar theoretische onderbouwing. Een eerste richting van onderzoek is om 
de beïnvloedende factoren van de korte-termijn toeristische vraag uit te 
breiden, door te kijken naar andere variabelen in termen van hoe hun 
cyclische en/of seizoengebonden gedrag de toeristische vraag kunnen 
beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn tarieven van 
luchtvaartmaatschappijen, hotelkamerprijzen, benzineprijzen en 
wisselkoersen. Analoog hieraan zou toekomstig onderzoek moeten 
overwegen andere bestemmingen in de analyse te betrekken om de 
reikwijdte van de conclusies te verbreden. 

Een tweede richting van onderzoek betreft de relatie tussen TO en KvL. 
Toekomstige onderzoeken moeten gericht zijn op de uitbreiding van de 
dimensies van elk van deze elementen, en de mogelijke effecten die ze op 
elkaar hebben. Dit zou een beter begrip kunnen geven over de aard van de 
(bilaterale) relatie tussen deze twee elementen. Bovendien moeten 
toekomstige studies kijken naar andere variabelen die een intermediair 
vormen tussen deze twee componenten, zoals sociale, ecologische en 
culturele variabelen. Dit kan het begrip verbeteren van de indirecte werking 
van de relatie tussen TO en KvL. Om generalisaties van de bevindingen 
mogelijk te maken, moeten toekomstige onderzoeken in overweging nemen 
om andere bestemmingen in de analyse te betrekken. Een belangrijk aspect 
van de analyse van de relatie tussen TO en KvL is dat toekomstige 
onderzoeken uit moeten gaan van zowel de objectieve als de subjectieve 
benadering om een goed evenwicht te brengen in de bevindingen. 

Een derde richting van onderzoek is om te richten op theorievorming, 
welke onderneming kan worden bestuurd door nieuwe theoretische 
proposities ontstaan tijdens het zoeken naar een de determinanten van de 
toeristisch vraag. Zodoende kunnen deze onderzoeken bijdragen aan het 
aantal, dat de toeristische ontwikkeling verklaren.  

Dit proefschrift heeft de effecten onderzocht van diverse vormen van 
dynamiek die de ontwikkeling van het toerisme in een kleine 
eilandbestemming kunnen beïnvloeden. Er werd getoond dat de dynamiek 
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van de toeristische vraag beïnvloed kan worden door een ruimer aantal 
factoren, gerelateerd aan tijddimensies en wederkerige effecten, dan wat 
door de literatuur expliciet werd gezinspeeld. Dit heeft belangrijke 
implicaties voor ons begrip van de determinanten van de toeristische vraag. 
Tegelijkertijd heeft de studie nieuwe richtingen gegeven voor toekomstig 
onderzoek en de theorievorming rondom de dynamiek van de toeristische 
vraag. Tenslotte is uit onze studie gebleken dat een modelmatig 
casusonderzoek van een kleine eilandbestemming veel nuttige inzichten kan 
opleveren voor de progressie in de toeristische literatuur, hetgeen ook de 
bedoeling was van dit onderzoek. 

 




