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Summary: 

Few legal theorists have ever taken on the task of conceptualizing both domestic and international law 

within a single conceptual framework. In the tradition of legal positivism, more specifically, two names 

notably stand out: Hans Kelsen and H.L.A. Hart – perhaps the most famous legal positivists. Of course, 

while Kelsen’s theory of international law is widely celebrated, Hart’s approach to (customary) 

international law is highly controversial and almost universally deplored. Nevertheless, it is within 

Hart’s theory of international law that the author believes we can find the most useful starting point for 

discussing international law at a foundational level. In this way, the present thesis orientates itself, at its 

widest, around the clarification of Hart’s theory of international law. 

Beginning, in chapter 1, with the controversy that surrounds Hart’s approach to international law, a 

single argument can be identified at its source. In connecting the structure of international law to the 

structure of law primitive communities employed, Hart argued that international law is ‘law, yet not 

legal a system’. This position prompted a number of competing interpretations. Some argue that Hart 

refused the title of law-properly-so-called to international law, others argue that he left it an open 

connection, while others claim that the association with primitive communities signifies that Hart 

considered international law to be inferior to domestic legal systems. In general, all (but one) 

unanimously agree that Hart’s theory of international law is problematic.  

Interestingly, each interpretation of what Hart wrote about international law entails a different 

interpretation of Hart’s overall theory of law. In turn, the whole controversy about Hart’s position on 

international law can be traced to how primitive communities are interpreted within Hart’s overall 

theory. As such, a clarification of the position of primitive communities in Hart’s work, and whether it 

entails legality, ought to precede the clarification of Hart’s position on international law; and Hart’s 

concept of international law ought to be worked out from how he conceived primitive communities to 

function legally.  

For this reason, chapter 2 delves into the history of ideas in order to a) add context to Hart’s work, and 

b) understand what prompted him to begin his theory from the standpoint of primitive communities. 

One name critically stands out: Sir Henry Maine – the first occupier of the Oxford Chair of 

Jurisprudence, which Hart and Dworkin are most known for. An overview of Maine’s life and career 

reveals an ample fund of knowledge that can be used to clarify Hart’s work. More particularly, Maine, 

by focusing on legal history, criticized Austin’s theory on the grounds that it was ahistorical – based 

upon speculations about how law and society first began. Beginning with primitive communities and 

customary law, Maine set out to record law’s historical evolution out of custom. Maine’s legal history 

was meant to serve as groundwork for redefining the concept of law since, for Maine, no philosophical 

conceptualization should be taken seriously unless it can at a minimum explicate law’s historical 

evolution.  

In this way, Maine’s work set a historical challenge for jurisprudence: a challenge that Hart might have 

been responding to – if it could be argued that Hart knew of Maine’s work and his challenge. For this 

reason, chapter 3 explores the works of those who held the Oxford Chair of Jurisprudence between 

Maine and Hart – Frederick Pollock, Paul Vinogradoff, Walter Ashburner, Carleton Kemp Allen, and 

Arthur Goodhart – a group I came to call the Oxford Jurisprudence Circle. Each of these theorists 

pledged allegiance to Maine’s work and built a legacy out of it by revising and augmenting the 

groundworks he constructed for Jurisprudence. Most importantly, we come to see how through the works 

of the Oxford Jurisprudence Circle a compact school of thought was formed in Oxford and that what 

differentiated this school, from the rest, was their belief that law arises primarily, at the primitive level, 

organically and unassisted by any authorities – thus customary law. Furthermore, by connecting the 

concept of customary law, as it appeared in primitive communities, to the customary structure of 

international law, the Oxford Jurisprudence Circle was one of the few schools of general jurisprudence 

to ever make the claim that international law is law-properly-so-called. 

The development of this school of thought in Oxford, as well as the prima facie similarities between 

Hart and the works of his predecessors in Oxford, strongly raise the possibility that Hart also belongs to 

this school. Nevertheless, and before the thesis prompts a reading of Hart’s Concept through the prism 
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of the legacy of his predecessors in Oxford, chapter 4 examines a little more closely Hart’s stance 

towards his predecessors. While Nikola Lacey, in her biography of Hart, claims that Hart rejected the 

legacy of his predecessors and ‘found nothing to admire’ in it, within Hart’s works we find comments 

that show that he did admire his predecessors and especially the works of Maine. More specifically, Hart 

considered Maine’s criticism of Austin to be one of the most profound. Still, though, Hart at the same 

time asserted on a number of occasions a differentiation between himself and his predecessors: they 

stand as part of the ‘new’ and ‘old’ analytical traditions respectively. An examination of this distinction 

and of the vision Hart held for this ‘new’ analytical tradition, nevertheless, shows that this does not 

necessarily entail a difference in their substantial views about the concept of law and its genesis, but a 

methodological differentiation about how such views can be expressed and further developed.  

As such, chapter 5 begins by examining Hart’s words in the Concept of Law in relation to custom and 

the works of his predecessors. There we see that Hart follows pretty much the same philosophical route 

his predecessors took. More specifically, Hart reiterated his predecessors’ criticism of Austin while 

building upon it. Further, Hart agreed with his predecessors that the concept of command needs the 

concept of custom before command can yield law. Of course, while these realizations exhibit an affinity 

between Hart’s approach and that of his predecessors, the question of whether Hart believed in the 

possibility of customary law remains unanswered. To answer this question, recourse is made to the books 

of socio-legal anthropology that Hart cited in his Concept. More specifically, three positions are 

identified:  

1) Custom is not law; law is only whatever is ordered by a leader/sovereign (neo-Austinian view). 

2) Custom is law insofar as, and after, it has been proclaimed by the Courts – thus common law 

(Realist view). 

3) Custom stands as law even before it has been proclaimed by the Courts – thus customary law 

(Malinowski’s view).  

While it is obvious that the Oxford Jurisprudence Circle stands with Malinowski, the question then 

arises, as to which of the three positions Hart adheres to – the answer to this question is what will 

ultimately decide Hart’s position on international law. By tracing the debate between Llewellyn and 

Hoebel (who gave Realism a more sophisticated, and non-state-bound expression) and Malinowski, 

chapter 5 ends with a preliminary examination of which side bears more similarity to Hart’s 

philosophical stance. The argument is made that Hart’s position has an initial correlation with 

Malinowski’s position, rather than the Realist one, for a number of reasons:  

a) Unlike the Realists, Hart, together with Malinowski, finds that the coercion that follows the 

infringement of customary legal rules can only serve as an indicator of what is already law but 

is not the key to its legality.  

b) While Realists still correlate legal rules with commands, Malinowski and Hart share a different 

conception of rule(s) – a kind which has a settled core of meaning as well as a penumbra of 

uncertainty which grants discretion (that is, to judges), but not unrestrained freedom (as the 

Realists believed).  

c) Malinowski’s position is the only position which allows Hart to argue for his most important, 

and well-known, distinction, that is: a situation of law against a situation of being threatened by 

a gunman.  

From this perspective, a preliminary conclusion is reached: Hart, Malinowski and the Oxford 

Jurisprudence Circle all adhered to a conception of customary rules which stand as law even before their 

application by Courts or their use in community dispute settlement procedures – thus customary law. 

Malinowski’s work, which in substance builds on and furthers the Oxford Jurisprudence Circle legacy, 

is used in Chapter 6 as a prism to re-read Hart’s Concept. The chapter begins by bringing out the 

association between Malinowski’s theory of law and his wider theory of culture, as well as the vision 

Malinowski had in combining the Realist theory with his own. 
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The rest of Chapter 6 then focuses on associating what has been examined in Malinowski’s work with 

Hart’s Concept. The primary interest is of course on legal rules of custom. In his understanding of 

primitive communities, Hart begins by marking off a general category of customary social rules (against 

mere habits) and continues to identify each subcategory until he arrives at the legal kind, thus adhering 

to the concept of customary law. Hart is following both his predecessors and Malinowski’s path. This 

realization allows us to achieve a new vision of legality for Hart’s concept, one which is not tied to any 

officials: legality as a functional mode in the normal operation of custom.  

From there a number of other elements in Hart’s Concept are re-interpreted through Malinowski’s work: 

culture and the internal point of view; participant-observer and the hermeneutic perspective; practices 

and their connection to biological needs as cultural responses; the minimum content of natural law, as 

well as the function of secondary rules in the evolution of (customary) law into a (formalized) legal 

system. Most importantly, the conclusion is reached that the concept of law precedes secondary rules – 

such rules only make sense in relation to a legal structure of customary primary rules already in 

operation. Further, each secondary rule brings with it a change in the structure of law, further 

systematizing it primarily through the constitution of various bodies of officials. Nevertheless, the 

workings of officials are always regulated through a system of law which stands over and above them, 

signifying a more intricate picture of how judicial discretion functions.  

From there, the first part of the Conclusion employs the preceding examinations to re-assess Hart’s 

relation to the concept of Positivism. While Hart many times asserted his relation to Austin, he severely 

underplayed his relation to his predecessors and Malinowski. The interesting twist comes from the 

following realization: the characteristic which connects Austin to Hart together as Positivists – their 

position that morality does not necessarily enter into the identification of law – equally connects the 

Realists and the Oxford Jurisprudence Circle to Austin: they are all, in this sense, Positivists. 

Nevertheless, a vague and confused Positivist label critically concealed three strands of Positivists and 

the different contributions each might make. Austin stands with Bentham and Hobbes as Command 

Positivists; and Holmes, Llewellyn, etc. as Realist Positivists, Hart stands together with his predecessors 

and Malinowski as Evolutionary Positivists.   

While the different contributions Command Positivists and Realists can make to jurisprudence have 

received constant examination, the same does not apply to the Evolutionary Positivists, with the most 

critical area being international law. This brings the thesis back to its original question of Hart’s position 

on international law. As an Evolutionary Positivist, Hart was equipped with all the necessary 

observations and arguments to insist that international law is law-properly-so-called – and so he did. 

Law internationally began as it did domestically, within primitive communities, as customary law: and 

there is nothing problematic about this position. In this sense, the thesis closes with arguments for 

definitively settling the matter. The revival of the lost legacy of customary law and its first Positivist 

exponents, the Oxford Jurisprudence Circle, opens up a new direction for international Hartian 

scholarship and jurisprudence in general.   

Samenvatting: 

Weinig rechtstheoretici hebben geprobeerd om zowel het nationale als het internationale recht binnen 

één theoretisch kader te conceptualiseren. In de traditie van het rechtspositivisme, springen er twee 

namen uit: Hans Kelsen en H.L.A. Hart – misschien wel de beroemdste rechtspositivisten. Maar terwijl 

Kelsens theorie van internationaal recht alom gevierd wordt, is Harts aanpak van internationaal 

(gewoonte)recht omstreden en in het algemeen fel bekritiseerd. Niettemin is juist in Harts theorie van 

internationaal recht het meest bruikbare startpunt gelegen voor een fundamentele doordenking van 

internationaal recht. Daarom oriënteert dit proefschrift zich op de verheldering van Harts theorie van 

internationaal recht. 

Hoofdstuk 1 vangt aan met de controverse rond Harts benadering van internationaal recht. Een enkel 

argument is de bron van deze controverse. Door de structuur van internationaal recht te verbinden aan 

de structuur van het recht van primitieve gemeenschappen, beargumenteerde Hart dat internationaal 

recht ‘recht is, maar nog niet een rechtssysteem’. Deze positie leidde tot een aantal rivaliserende 
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interpretaties. Sommigen beweren dat Hart internationaal recht weigerde te zien als een vorm van recht 

in de eigenlijke zin van het woord. Anderen beweren dat hij het verband open gelaten had. Weer anderen 

beweren dat de associatie met primitieve gemeenschappen betekent dat Hart van mening was dat 

internationaal recht inferieur zou zijn aan nationale rechtssystemen. In het algemeen is bijna iedereen 

het erover eens dat Harts theorie van internationaal recht problematisch is. 

Interessant is dat elke interpretatie van wat Hart schreef over internationaal recht een andere interpretatie 

van Harts algemene rechtstheorie impliceert. De hele controverse over Harts standpunt over 

internationaal recht kan dus worden herleid tot de vraag hoe primitieve gemeenschappen in Harts 

algemene theorie worden geïnterpreteerd. Daarom moet de verduidelijking van Harts standpunt over 

primitieve gemeenschappen, en in welke mate daarin sprake is van recht, voorafgaan aan de 

verduidelijking van zijn standpunt over internationaal recht. Harts concept van internationaal recht zou 

moeten worden uitgewerkt aan de hand van hoe hij meende dat primitieve gemeenschappen juridisch 

functioneren. 

Om deze reden duikt hoofdstuk 2 in de ideeëngeschiedenis a) om context aan Harts werk toe te voegen, 

en b) om te begrijpen wat hem ertoe bracht zijn theorie te ontwikkelen door te vertrekken vanuit het 

standpunt van primitieve gemeenschappen. Eén naam springt daarbij in het oog: Sir Henry Maine – de 

eerste bekleder van de Oxford Chair of Jurisprudence (de leerstoel waarvan Hart en Dworkin de 

bekendste bekleders zijn). Een overzicht van het leven en werk van Maine onthult een rijkdom aan 

kennis die kan worden gebruikt om het werk van Hart te verduidelijken. In het bijzonder bekritiseerde 

Maine, door zich te concentreren op de rechtsgeschiedenis, de rechtstheorie van Austin. Maine toonde 

aan dat deze theorie a-historisch was – gebaseerd op speculaties over hoe recht en samenleving tot stand 

komen. Beginnend met primitieve gemeenschappen trachtte Maine de historische ontwikkeling van het 

gewoonterecht te volgen. Maine’s rechtsgeschiedenis was bedoeld als basis voor het herdefiniëren van 

het rechtsbegrip. Hij was van mening dat geen enkele filosofische conceptualisering serieus genomen 

moest worden, als deze niet op zijn minst de historische evolutie van het recht kan verklaren. 

Op deze manier vormde het werk van Maine een historische uitdaging voor de rechstfilosofie; een 

uitdaging waarop Hart misschien had gereageerd – als men zou kunnen zeggen dat Hart op de hoogte 

was van het werk van Maine en zijn uitdaging. Om deze reden onderzoekt hoofdstuk 3 de werken van 

degenen die de Oxford Chair of Jurisprudence tussen Maine en Hart bekleedden – Frederick Pollock, 

Paul Vinogradoff, Walter Ashburner, Carleton Kemp Allen en Arthur Goodhart – een groep die ik de 

Oxford Rechtsfilosofische Kring ging noemen. Elk van deze theoretici zwoer trouw aan het werk van 

Maine en droeg bij aan zijn erfenis door Maine’s grondideeën te herzien en uit te breiden. Het is 

belangrijk om in te zien hoe door het werk van de Oxford Rechtsfilosofische Kring een samenhangende 

denktraditie werd gevormd in Oxford. Wat deze school van de rest onderscheidde, was de overtuiging 

dat het recht op primitief niveau organisch en zonder hulp van enige autoriteiten ontstaat – dus 

gewoonterecht. Door het concept van gewoonterecht, zoals het in primitieve gemeenschappen 

verscheen, te verbinden aan de gewoontestructuur van internationaal recht, was de Oxford 

Rechtsfilosofische Kring bovendien een van de weinige rechtsfilosofische tradities die internationaal 

recht kenschetste als recht in de eigenlijke zin van het woord. 

De ontwikkeling van deze denktraditie in Oxford, evenals de prima facie overeenkomsten tussen Hart 

en de werken van zijn voorgangers in Oxford, doen sterk vermoeden dat Hart ook tot deze school 

behoort. Niettemin, en voordat het proefschrift aanleiding geeft tot het lezen van Harts Concept of Law 

door het prisma van de nalatenschap van zijn voorgangers in Oxford, gaat hoofdstuk 4 wat dieper in op 

Harts standpunt ten opzichte van zijn voorgangers. Terwijl Nikola Lacey in haar biografie van Hart 

beweert dat Hart de nalatenschap van zijn voorgangers afwees en er ‘niets te bewonderen’ in vond, 

vinden we in de werken van Hart opmerkingen die aantonen dat hij in feite zijn voorgangers en vooral 

de werken van Maine wel degelijk bewonderde. Meer in het bijzonder beschouwde Hart Maine’s kritiek 

op Austin als een van de meest diepgaande. Tegelijkertijd maakte Hart bij een aantal gelegenheden een 

onderscheid tussen hemzelf en zijn voorgangers: zij maken deel uit van respectievelijk de ‘nieuwe’ en 

‘oude’ analytische tradities. Het proefschrift onderzoekt dit onderscheid en de visie die Hart had op deze 

‘nieuwe’ analytische traditie. Dit onderzoek toont aan dat dit onderscheid geen betrekking heeft op 

inhoudelijke verschillen over het rechtsbegrip en het ontstaan van recht, maar eerder een methodologisch 

verschil van mening over hoe dergelijke opvattingen kunnen worden uitgedrukt en verder ontwikkeld. 
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Hoofdstuk 5 vangt aan met een analyse van de wijze waarop Hart zich uitlaat in The Concept of Law 

over gewoonte en het werk van zijn voorgangers. We zien dat Hart vrijwel dezelfde filosofische route 

volgde als zijn voorgangers. Precieser gezegd: Hart herhaalde de kritiek van zijn voorgangers op Austin 

en bouwde erop voort. Verder was Hart het met zijn voorgangers eens dat het concept van bevel een 

concept van gewoonte vooronderstelt, wil een bevel recht genereren. Hoewel deze bevindingen wijzen 

op verwantschap tussen Harts benadering en die van zijn voorgangers, blijft de vraag of Hart geloofde 

in de mogelijkheid van gewoonterecht uiteraard nog onbeantwoord. Om deze vraag te beantwoorden 

wordt een beroep gedaan op de boeken over rechtsantropologie die Hart in zijn Concept citeerde. In het 

bijzonder worden drie posities geïdentificeerd: 

1. Gewoonte is geen recht; recht is alleen wat door een leider/soeverein wordt bevolen (Neo-

Austiniaanse opvatting). 

2. Gewoonte is recht voor zover, en nadat het door de rechter als zodanig is aangewezen- dus 

common law (De opvatting van de Legal Realists). 

3. Gewoonte is recht zelfs voordat het door de rechter is verkondigd — dus gewoonterecht 

(Malinowski’s opvatting). 

 

Terwijl duidelijk is dat de Oxford Rechtsfilosofische Kring Malinowski’s opvatting voorstaat, rijst de 

vraag welke van de drie posities Hart inneemt. Het antwoord op deze vraag bepaalt uiteindelijk Harts 

standpunt inzake het internationaal recht. Door een nadere analyse van zowel Malinioswki als van het 

debat tussen Llewellyn en Hoebel (degene die een meer verfijnde en minder statelijke versie formuleerde 

van Legal Realism) eindigt hoofdstuk 5 met een voorlopige conclusie over de vraag welke kant meer 

gelijkenis met Harts filosofische houding vertoont. Beargumenteerd wordt dat de positie van Hart in 

eerste instantie meer overeenkomt met de opvatting van Malinowski dan met die van het Legal Realism 

en wel om de volgende redenen: 

a) In tegenstelling tot de Realisten, stelt Hart, samen met Malinowski, dat de dwang die volgt op 

de inbreuk van de regels van het gewoonterecht alleen kan dienen als een indicator van wat al 

recht is, maar niet als sleutel tot de legaliteit ervan. 

b) Terwijl Realisten rechtsregels nog steeds aan bevelen paart, delen Malinowski en Hart een 

andere opvatting over regel(s). Deze opvatting is dat regels een vaststaande kern van betekenis 

hebben, omgeven door een schemerzone van onzekerheid waarin discretie wordt verleend (dat 

wil zeggen aan rechters), maar geen onbeperkte vrijheid (zoals de Realisten geloofden). 

c) Malinowski’s positie is de enige positie die Hart in staat stelt zijn belangrijkste en welbekende 

onderscheid te maken, namelijk die tussen een rechtssituatie en een situatie waarin men bedreigd 

wordt door een gangster. 

 

Vanuit dit perspectief wordt een voorlopige conclusie getrokken: Hart, Malinowski en de Oxford 

Rechtsfilosofische Kring deelden de opvatting dat de regels van het  gewoonterecht als recht kunnen 

worden beschouwd voordat ze door de rechter worden toegepast of in procedures voor 

geschilbeslechting in de gemeenschap worden gebruikt — dus gewoonterecht.  

Malinowski’s werk, dat qua inhoud voortbouwt op de nalatenschap van de Oxford Rechtsfilosofische 

Kring wordt in hoofdstuk 6 gebruikt als een prisma om Harts Concept te herlezen. In het begin van het 

hoofdstuk wordt het verband geschetst tussen Malinowski’s rechtstheorie en zijn bredere cultuurtheorie, 

evenals de visie die Malinowski ontwikkelde door zijn eigen theorie te combineren met die van de Legal 

Realists. De rest van hoofdstuk 6 concentreert zich op het verband tussen Harts Concept of Law en 

hetgeen naar voren kwam uit de bestudering van Malinowski’s werk. Van primair belang zijn natuurlijk 

de regels van het gewoonterecht. In zijn begrip van primitieve gemeenschappen, identificeert Hart de 

rechtsregel door allereerst een onderscheid te maken tussen sociale regels en gewoonten; daarmee houdt 

hij vast aan het concept van gewoonterecht. Hart volgt zowel zijn voorgangers als Malinowski’s pad. 

Dit besef stelt ons in staat om een nieuwe visie op Harts concept van legaliteit te bereiken, dat niet 

gebonden is aan de activiteit van officials, maar dat eerder een functionele modus is van de normale 

manier waarop gewoonte werkt.  
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Van daaruit worden een aantal andere elementen in Harts Concept opnieuw geïnterpreteerd door de lens 

van Malinowski’s werk: cultuur en het interne standpunt; deelnemer-waarnemer en het hermeneutische 

perspectief; praktijken en hun verwevenheid met biologische behoeften; de minimale inhoud van het 

natuurrecht, alsook de functie van secundaire regels bij de evolutie van (gewoonte) recht naar een 

(geformaliseerd) rechtssysteem. Tenslotte wordt de belangrijke conclusie getrokken dat het rechtsbegrip 

voorafgaat aan secundaire regels. Dergelijke regels hebben alleen zin in relatie tot een structuur waarin 

de (primaire) regels van het gewoonterecht reeds in werking zijn. Verder brengt elke secundaire regel 

een verandering in de structuur van recht met zich mee, het verder systematiseren ervan, voornamelijk 

door de oprichting van verschillende formele instituties. Niettemin worden offciiele praktijken altijd 

gereguleerd door een rechtssysteem dat boven hen staat, waardoor een ingewikkelder beeld verkregen 

kan worden van hoe rechterlijke discretie functioneert.  

In het eerste deel van de conclusie in het slothoofdstuk worden de voorgaande analyses gebruikt om 

Harts type positivisme opnieuw te beoordelen. Hoewel Hart vaak refereerde aan zijn relatie tot Austin, 

bagatelliseerde hij zijn schatplichtigheid aan zijn voorgangers en Malinowski. Het is interessant om ten 

volle te beseffen dat het kenmerk dat Austin en Hart als Positivisten delen — hun standpunt dat 

moraliteit bij de identificatie van het recht niet noodzakelijkerwijs een rol speelt —evenzeer de Realisten 

en de Oxford Rechtsfilosofische Kring met Austin verbindt: in die zin zijn ze allemaal Positivisten. 

Niettemin verduistert het vage en verwarde etiket van positivisme drie verschillende typen positivisme 

en de verschillende bijdragen die elk zou kunnen leveren. Austin valt samen met Bentham en Hobbes 

onder de noemer van bevels positivisten; Holmes, Llewellyn enz. zijn te typeren als realistische 

positivisten; terwijl Hart samen met zijn voorgangers en Malinowski gekenmerkt kunnen worden als 

evolutionaire positivisten.  

Terwijl de verschillende bijdragen die bevelspositivisten en realisten kunnen leveren aan de 

rechtsfilosofie veelvuldig zijn onderzocht, geldt dit niet voor de evolutionaire positivisten, en zeker niet 

op het gebied van internationaal recht. Dit brengt het proefschrift terug naar de oorspronkelijke vraag 

naar Harts standpunt over internationaal recht. Als een evolutionair positivist was Hart uitgerust met 

alle noodzakelijke observaties en argumenten om te benadrukken dat internationaal recht ‘recht is in de 

eigenlijke betekenis van het woord’  — en dat deed hij dan ook. Zowel internationaal als nationaal recht 

hebben gewoonterechtelijke wortels en er is niets problematisch aan deze positie. In die zin sluit het 

proefschrift af met argumenten voor om de zaak definitief te beslechten. De herleving van de vergeten 

nalatenschap van het gewoonterecht en zijn eerste positivistische exponenten, de Oxford 

Rechtsfilosofische Kring, opent nieuwe deuren voor zowel de bestudering van Harts werk als voor de 

rechtsfilosofie in het algemeen.  
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