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- 2 gekom het, het dit duidelik geword dat ~ Fakulteit van Tandheelkunde nou nie meer lank uitgestel kon word nie.

In die

eerste drie ja8r van die kursusse in Geneeskunde en Tandheelkunde word imQers grotendeeis dieselfde studievakke gevols.
Ook het haie voornemende Tandheelkunde-studente

en hulle

ouers by die Universiteit kom aanklop en dringend gevra dat
voorsiening vir die studie ~n Tandheelkunde gemaak word.
Daarby kom nog dat die land h steeds stygende behoefte aan tandartse ondervind het.

Die tekende Roberts-

verslag van 19~7 (gedruk 1948) het met sprekende syfers aaDgetoon hoe groot die behoefte toe reeds was.

En die De~Jar-

tement van Onderwys, Kuns en Wetenskap se verslag oor die
Opleiding en Indiensneming van Wetenskaplikes,

wat i~

1960 verskyn het, het aan die lig gebriJg dat die behoefte
toe weer heelwat groter wss, en dat dit teen die jaar 1980
inderdaad nog eens skerp sal gestyg het.
Ten gevolge van alsulke fuite het die Universiteit
hom reeds meer as h jaar gelede tot die Regering gewend, met
:lioversoek dat aan die Universiteit verlof verleen word orr:.
h Fakulteit van Tandheelkunde

in die lewe te roep.

BesoYl-

derhede ~etreffende koste van personeel, geloue en toerusting,
wat deur deskundiges uitgewerk is, is voorgelê aan die Senaat
en die Raad van die Universiteit, wat hulle daarmee vereenselwig het en dit aan die Regering opgestuur het.

Die ge-

noemde besluit van die Kabinet het dan nou meegebring dat die
Universiteit,

soos reeds opgemerk is, tans aan die praktiese

uitvoering aandag kan wy.
Ek noem graag nog 'n paar algemene punte.

Die

Universiteit is in die besonder gunstige posisie dat hy op
Jie 00mblik besig is met die planne van sy geneeskundige
boue by die nuwe opleidingshospitaal,
kundige opleiding hierby inpkakel,

ge-

en hy kan dus taYldheel-

wat veel doeltreffender
en goedkoper/ ....•....

•
e"

- 3 en goedkoper sal wees as om heeltemal aparte voorsiening
daarvoor to maak.
Verderg

Ons dink aan ~ inskrywing van ongeveer 40

studente per jaargang, wat nie te groot sal wees nie en sal
verseker dat deeglike opleiding en oorspronklike nav0rsingswerk in die Faknlteit onderneem sal kar:word.
Dit kan ook wees dat die Regering van die dienste
van Tandheelkundo-dosente

van die Uniyersiteit gebruik sal

wil maak met b8trekking tot die eventuele opleiding yan
Kleurling-tanrrartse.

Die standpunt van die Universiteit is

dat hy in verband hiermee sy bydrae sal wil lewp.r, indien die
Regering dit verlang en dit op bevredigende en doeltTeffende
wyse gereël kan word.
Ten slotte mag ek byvoeg dat die Universiteit
baie goed weet dat hy groot e~j_
nuwe verantwoordelikhede,
ook groot koste, in verband hiermee op hom neem.

Hy glo eg-

ter vas dat, waar hj hom ook hier in die diens van SuidAfrika plaas, hy op sy duisende vriende en ondersteuners
dwarsdeur die land kan reken en dat hulle hom die nodige
morele en geldelike steun bereidwilliglik

sal gee.
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