
Onderzoeksopdracht 2 - Het probleem van Josephus

Flavius Josephus
(37 - ±100)

Deze onderzoeksopdracht gaat over een variant van een oud probleem genoemd naar
Josephus, een befaamde 1 historicus uit de eerste eeuw na Christus. Tijdens de Joods-
Romeinse oorlog werd hij met 40 andere Joodse rebellen opgesloten in een grot. De
rebellen verkozen zelfmoord boven overgave. Ze beslisten om in een kring te gaan
staan en elke derde persoon te vermoorden tot niemand meer overbleef. Maar Josep-
hus en een andere persoon hadden het niet zo begrepen op deze eliminatie, en - zo
gaat de legende - bedachten een manier hoe zij als laatsten konden overblijven om
zich nadien aan de Romeinen over te geven.

In onze variant gaan we ervan uit dat er n personen in een kring staan. Om het
probleem van Josephus wat eenvoudiger te maken spreken we in een eerste onder-
zoeksvraag af dat elke tweede persoon in de cirkel vermoord wordt.

Onderzoeksvraag 1

Als er n personen in een kring staan en elke tweede wordt vermoord, welk nummer un blijft er dan als laatste over?
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Aanwijzing.

(a) Om het probleem goed te begrijpen ga je best enkele kleine gevallen na.

(i) Bepaal un voor 1 ≤ n ≤ 10. Maak een tabel.

(ii) Misschien zie je nu al een patroon in de tabel uit (a), en heb je een ver-
moeden hoe je un kan bepalen voor een willekeurige n. Zo ja, bepaal u2013.
Zo neen, dan beantwoord je deze vraag later wel.

(b) Het eerste doel is om een recursief voorschrift van de rij (un) te bepalen.

(i) Je kan u19 en u20 bepalen enkel door de gegevens uit (a) te gebruiken.

(ii) Veralgemeen dit idee door een formule van de vorm un = . . . um + . . . op te stellen, waarbij m < n. Wat is
m in functie van n? Test je vermoeden met behulp van andere voorbeelden. Bewijs daarna je vermoeden.

(c) Het tweede doel is om een expliciet voorschrift van de rij (un) te bepalen.

(i) Maak je tabel uit (a) wat groter door un voor 1 ≤ n ≤ 16 te berekenen. Dat kan handig met behulp van
(b). Groepeer de tabel volgens opeenvolgende machten van 2, en zoek een patroon.

(ii) Probeer met dat patroon nu een expliciet voorschrift voor un te maken. Begrippen als de 2-logaritme en de
floor-functie kunnen van pas komen. Test je vermoeden met behulp van (a). Bewijs daarna je vermoeden.

Onderzoeksvraag 2

Stel n personen staan in een kring staan en elke tweede wordt vermoord. Nadien blijkt nummer 2013 als laatste over
te blijven. Wat is de waarde van n?

Op basis van een expliciet voorschrift van de rij (un) uit Onderzoeksvraag 1 kun je nu een vermoeden formuleren en
bewijzen voor het oorspronkelijke probleem van Josephus:

Onderzoeksvraag 3

Als er n personen in een kring staan en elke derde wordt vermoord, welk nummer un blijft er dan als laatste over?

1Ware het niet dat Josephus beschikte over zijn wiskundige talenten, zo zegt de legende, dan zou hij bijlange na niet beschikt hebben
over de levensjaren die hem toegelaten hebben om beroemd te worden. Josephus zelf schreef dat hij ‘als bij wonder’ gespaard bleef.
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