
Trivium

De Stichting Industrieel Erfgoed
Deventer is opgericht in 1995.
Doel is het behoud van industrieel
erfgoed in Deventer en omgeving.
Ons werkgebied omvat Bathmen,
Deventer, Diepenveen, Olst,
Twello, Voorst en Wijhe.
Gegevens vastleggen, historisch
onderzoek doen en daarover pu-
bliceren zijn belangrijke onder-
delen van ons werk. 
Wij organiseren excursies, bijeen-
komsten en lezingen en geven 
advies over hergebruik van indus-
trieel erfgoed. 
Natuurlijk zetten we ons in voor
hergebruik van monumenten van
bedrijf en techniek.
Voor meer informatie: 
bel (0570) 615838 of mail
info@sied.nl.
U kunt ook onze internetsite 
bezoeken: www.sied.nl

T&D lakkerij Zweedsestraat,
Deventer.

Bul let in  van de St icht ing Industr ieel  Er fgoed Deventer
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centrum Integratiebeleid van de gemeente
Deventer, Kunstcircuit en de SIED de 
geschiedenis van de naoorlogse migran-
ten in beeld brachten.
In 2008 hebben we gezorgd voor de 
verwerving van een groot aantal blikken
uit de collectie Reijns voor de Deventer
Blikcollectie. In 2010 hebben we mee-
gewerkt aan de expositie Blik op Blik 
in De Waag.

Op 9 december 2019 is het oude 
bedrijfsarchief officieel en feestelijk 
overgedragen aan het Historisch Centrum
Overijssel. Vanaf 2008 hebben zeven
vrijwilligers van de SIED wekelijks in
Klooster 12 gewerkt aan het selecteren en
beschrijven van 300 strekkende meter
dossiers. Zonder hun inspanningen was
dit archief nooit toegankelijk geworden.

Het jubileum wordt ook gevierd met
een prachtige tentoonstelling in De
Waag getiteld Blik van conserven tot
Kunst, nog tot en met 1 maart 2020 te
zien. Ga daarheen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Eric Giesbers
voorzitter

We vieren dit jaar dat Thomassen &
Drijver 100 jaar geleden als blikfabriek
is begonnen. De oprichtingsdatum was
9 december 1919. Wij vieren dit jubi-
leum door dit dubbelnummer van de
Nijvertijd uit te brengen.

Door de oprichting van de blikfabriek
is Deventer niet alleen te karakteriseren
als Hanzestad en Koekstad maar ook als
Blikstad. Sinds de oprichting heeft het
bedrijf verschillende namen en eigena-
ren gehad (T&D/TDV/Impress/Ardagh
en nu Trivium Packaging) maar de trots
van de werknemers en de goede relatie
met de stad zijn een constante gebleken.
Op 23 november 2019 hield Trivium
een succesvolle Open Dag. De opkomst
was enorm: 1600 bezoekers. Het bedrijf
heeft een grote en blijvende impact
gehad op de samenstelling van de 
Deventer bevolking.
De komst van de ‘gastarbeiders’ in Deven-
ter is zelfs grotendeels een gevolg van
de personeelstekorten bij het bedrijf. 

De SIED is al lang betrokken bij de
(geschiedenis van) het bedrijf en bij het
onderwerp blik. In 2005 hebben we de
geschiedenis van migranten opgete-
kend aan de hand van de ervaringen 
bij de Blikfabriek. Dat gebeurde in het
kader van een veel groter project 
“Deventer Blik” waarin het Expertise-
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100 jaar 
Thomassen & Drijver
Johan Hendrik Ankersmit (1867-1940) is de 
jongste zoon van Hendrik Jan Ankersmit, president-
directeur van Ankersmit’s textielfabrieken en 
gemeenteraadslid in Deventer.
Johan voelt weinig voor een toekomst in de textiel
zoals veel ander familieleden. In 1884 gaat hij naar
Indië en blijft daar acht jaar. Als hij terugkeert
richt hij in 1892 met een compagnon de handels-

firma Köler & Ankersmit op, met het doel
katoenproducten van Ankersmit,
vleesconserven, Deventer koek e.d.
naar Nederlands-Indië te exporteren.

De blikverpakkingen hiervoor worden be-
trokken bij het emballagebedrijf van de Wed.
J.W. Wiegerink te Deventer, een ambachte-
lijke werkplaats met maar vijf handarbeiders.

Een probleem is dat hij klachten ontvangt van
bedrijven in vleesconserven over de kwaliteit van

het blik van Wiegerink: de blikken lekken en worden niet op
tijd geleverd. Zo komt Ankersmit op het idee de blikverpak-
kingen eventueel maar zelf te gaan maken.
Ankersmit heeft nog een tweede probleem: zijn twee dochters
Miep en Riet. Miep is gehuwd met Thomas Thomassen en Riet

zal binnen korte tijd huwen met Frits Albert
Drijver. Beiden waren afgestudeerd aan de
Koloniale Landbouwschool in Deventer.
Thomassen heeft daarvóór eerst de Land-
bouwschool (nu Landbouwuniversiteit) te
Wageningen gevolgd. Het echtpaar Thomas-
sen is al een keer naar Nederlands Indië ver-
huisd, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog
met veel omwegen naar huis teruggekeerd,
wegens heimwee van Miep, die toenam na
de geboorte van zoon Henk. Ankersmit be-
sluit beide problemen te koppelen en inder-
daad zelf een blikfabriek te stichten. Zijn
schoonzoon Thomas en zijn aanstaande
schoonzoon Frits zullen de daarvoor beno-
digde fabriek gaan leiden. Daarmee zijn de
problemen opge-
lost:  kwalitatief
goed blik, en zijn
dochters reizen
niet af naar Indië.

Thomassen

Drijver

Ankersmit

Personeel
Molenstraat.
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De manier waarop beide firmanten bij het bedrijf 
betrokken raakten legde onbedoeld de grondslag
voor de latere breuk tussen hen beiden.
De periode tot de oorlog zijn ze bezig met het van
de grond af opbouwen van een blikfabriek in een
markt vol concurrenten. Bovendien hebben ze elk
hun eigen werkterrein: Thomassen op kantoor en
Drijver op allerlei plaatsen elders. Tijdens de bezet-
ting hebben ze een gemeenschappelijke vijand en
moeten het bedrijf verdedigen. Maar tijdens de we-
deropbouw en de groei wordt de wrijving steeds gro-
ter. Thomassen is bekwaam en zorgvuldig. Hij is
meer van de details dan van de grote (beleids-)lijnen.
Hij mist de ambitie om van T&D een grote onderne-
ming te maken. Zijn terughoudendheid wekt vaak de
irritatie van zijn collega. Drijver (foto onder: met bril
en stofjas) is, zoals hij zei, ‘besmet met de blikbacil’:
het bedrijf beheerst zijn leven. Met zijn charisma
weet hij goede contacten op te bouwen met de Ame-
rikanen en de Engelsen, maar je kunt hem ook veel
in de fabriek vinden en hij kent de mensen bij naam.

Hij is joviaal en flamboyant. En dan zijn er nog de
vele contacten bij de hockey. Menige speler kan bij
Drijver terecht voor een goede werkkring.
De keerzijde is dat Drijver weinig tegenspraak duldt;
hij omringt zich met mensen die toegewijd met hem
meewerken.

De aanleiding voor de ‘vechtscheiding’ eind 1952 is
dat Thomassen vindt dat zakelijke en privébelangen
steeds meer door elkaar lopen. Daarnaast neemt
Drijver vaak sleutelfiguren in dienst zonder enig over-
leg met hem en leidinggevenden. Vader en zoon
Henk, die ook in het bedrijf werkt, vertrekken dus
zonder feestelijk afscheid. Als Henk Thomassen di-
recteur bij concurrent Verblifa wordt, stuurt Drijver
een advocaat voor een concurrentiebeding.
Bij het grote feest in 1959 wordt Thomassen niet
meer genoemd of herdacht. Hij staat alleen nog in
de bedrijfsnaam.

Drijver en
Thomassen 

Personeel Molenstraat jaren '20.

    De pioniersjaren
     De officiële oprichtingsacte van de firma Thomassen & Drijver
wordt op 9 december 1919 gepasseerd. Aanvankelijk vinden de fir-
manten een geschikt terrein op het Hartenaasje, maar enkele dagen
voor de koop stroomt het hele gebied onder water. Ze vestigen zich
tenslotte aan Molenstraat 74, nu 33. Drukkerij de IJsel heeft daar van

1899 tot 1912 gezeten en van 1917 tot 1919 waren
er Belgische militairen geïnterneerd. De firmanten
spreken af dat Drijver de productie en verkoop op
zich neemt en Thomassen de financiële en ad-
ministratieve taken zal behartigen. Deze taak-
verdeling komt ook overeen met hun zeer
verschillende karakter en temperament.
Thomassen gaat stage lopen bij de Rotter-
damsche Bank en Drijver gaat naar een
Duitse blikfabriek in Brunswijk om daar 

kennis en ervaring op te doen. Schoonvader Ankersmit draagt
hem op een goede blikmeester mee terug te nemen. Dat wordt mees-
terknecht Müller. En dan begint met tweedehands machines en
zeven arbeiders in september 1920 de productie, grotendeels nog
handwerk. Het beginkapitaal van 100.000 gulden verschaffen
schoonvader Ankersmit en diens zwager Rogge. Van meet af aan
zorgt Drijver voor een goede kwaliteit van zijn product en een stipte
levering. Zo krijgt T&D geleidelijk meer klanten; de firma Wiegerink
legt in die jaren het loodje. Vanaf 1922 worden ook andere afzet-
markten gevonden zoals trommeltjes voor Bussink koek en Coöpe-
ratie Ons Belang. Ook de blikken ‘binnenkisten’ voor sigarenfabriek
Horma worden gemaakt, evenals melkbusjes voor de Zutphense
Melkfabriek en conservenbussen voor Stoomfabriek voor verduur-
zaamde levensmiddelen M.W. Blom in Doetinchem, die ze tot dan
toe zelf vervaardigde. En vanaf het begin laten de meeste vleesver-
werkers in Deventer en omgeving hun verpakking bij T&D maken. 
De arbeidsvoorwaarden zijn in die begintijd nogal willekeurig. In
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1924 gaat de arbeidstijd van 45 naar 48 uur,
zonder verhoging van het loon. Voorman
Breuker verdient vier maal zoveel als de
andere werknemers. Ook werkt men soms in
de avonduren (illegaal) door. Maar toch vor-
men de ‘Möllestroaters’ een hechte gemeen-
schap, als één grote familie. Ze hebben een
speciale band met Drijver, blijven nog jaren-
lang in dienst en worden haast legendarisch.

    Naar de Veenweg
     Eind 1927 werken er aan de Molenstraat
ongeveer 60 mensen en meer machines kun-
nen er niet bij. Aan de Veenweg vindt men
meer ruimte in het gebouw van de failliete
chemische fabriek Davo. Later is door tal-
rijke grondaankopen het grote complex 
ontstaan tussen Veenweg, Rielerweg, Oude
Holterweg en Parallelweg (langs het spoor).
Nog voor de economische crisis in Neder-
land toeslaat koopt Drijver tijdens een 
‘studiereis’ naar Hamburg enkele machines
waarmee de hambussenproductie wordt 
versneld. Omdat ook de blikprijs daalt, heeft
T&D een voorsprong in de crisis.

In 1959 neemt T&D deel aan een collectieve blikgroentencampagne. In de kranten verschijnt
twaalf maal een advertentie van een halve pagina, waarmee de blikfabrikanten een ’misver-
stand’ uit de wereld proberen te helpen: voedingsstoffen zouden bij het inblikken verloren
gaan. Stap voor stap wordt in het personeelsblad ‘De Blikpers’ uitgelegd hoe het fabrieks-
proces verloopt. Verse groente wordt direct na het oogsten verwerkt. Tussen oogsten en 
inblikken verloopt nooit meer dan twaalf uur. ‘De industrie verwerkt dus versere groente dan
U kunt kopen’. De nadruk ligt in de advertenties op het behoud van vitamine C. ‘De groente
gaat in de conservenbussen die hermetisch worden gesloten. Dan gaan ze in de autoclaven,
reusachtige kookketels, waarin de groenten worden gekookt. Doordat er geen zuurstof 
bijkomt, blijven de vitaminen beter behouden’. Aldus de advertentietekst. Ook het personeel
wordt uitgenodigd blikgroenten te promoten. Het is ook in hun belang een juiste voorstelling
van zaken te geven. De moderne productiemethoden moeten de klant dus overtuigen. 
Opmerkelijk is dat ook diepvriesgroente in de campagne meedraait.

Personeel Molenstraat jaren '20.

TDV bedrijf Deventer Centrum. Bushalte van Micro stadsdienst bij bedrijf 
aan de Veenweg. 1969.

Misvatting over blikgroente

    De ‘kattepies-affaire’
     Maar dan doemt in 1931 onverwacht een groot gevaar op. Er
komen klachten binnen over ingeblikte groenten en vlees. Er zou
een penetrante geur aan zitten, door sommigen die van ‘kattepies’
genoemd. Het blijkt dat tijdens het steriliseren vluchtige stoffen uit
de rubber afdichtingsringen in de producten terecht komen. T&D
wordt verantwoordelijk gesteld! Jaren later, in 1959, zegt Drijver
daarover: ‘na enige tijd bleken de producten toch verkocht te 
kunnen worden, echter wel met schade’. Medeoprichter Thomassen
gaat praten met grote klant Zwanenberg in Oss. Waarschijnlijk heeft
hij gedaan gekregen dat de
schadevergoeding beperkt is
gebleven. Het is nooit echt
opgehelderd, ‘maar’, zegt
Drijver later, ’we moeten
zelf onze grondstoffen 
onderzoeken’. Er komt
daartoe voor het eerst 
een laboratorium.

Test van een aerosolbus met scheerschuim in
TDV Laboratorium. Eind jaren ’60.
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    Een nieuw tijdperk
     Drijver is ervan overtuigd dat de kracht van het bedrijf ligt in het
verbeteren van de producten en het opvoeren van productiviteit en
efficiency. De modernste technieken zijn in die tijd te vinden in de
Verenigde Staten, o.a. door de langere ervaring die men daar met
blik heeft. Ondanks de crisis kunnen de Amerikaanse bedrijven over-
zee investeren. De Continental Can Company (CCC) sluit eerst in
1930 een samenwerkingscontract met de Engelse blikemballagefabriek
Metal Box. De vertegenwoordiger van Continental voor Europa is
Gerard Bos, een Amerikaan van Nederlandse afkomst. Hij probeert

het grote Verblifa te in-
teresseren voor samen-
werking, maar dat lukt
niet en Bos wil weer 
terugreizen naar de V.S.
Drijver krijgt dat te

horen en vraagt Bos nog een dag te blijven. Hij regelt een gesprek
met de Amerikaan. Als deze in contact komt met Drijver, maakt die
een zo goede indruk, dat de baas van Metal Box, Maslow en die van
CCC, Carle Conway, op bezoek komen. Drijver: ’we hadden maar
een rottig kantoortje, de spiralen staken uit de crapauds, maar ze
mochten ons wel’. Dat blijkt, want in april 1934 komt er een over-
eenkomst tussen Continental, Metal Box en T&D. Dat is het begin
van een jarenlange, vruchtbare samenwerking  waardoor T&D grote
vooruitgang boekt en snel groeit. De nieuwe naam wordt N.V. Blik-
emballagefabriek T&D. In de loop van de jaren dertig werkt het 
bedrijf aan verdere opbouw. Er komt een serviceafdeling voor het on-
derhoud van de sluitmachines die klanten huren van het bedrijf. Ze
krijgen adviezen bij het afsluiten van gesteriliseerde producten.
In 1936 komt de eerste laklijn tot stand. Daarmee worden blikplaten
vóór het vervaardigen van bussen en deksels voorzien van een 
beschermende laklaag,
De vooroorlogse jaren markeren ook de overgang van een klein, 
grotendeels ambachtelijk bedrijf, naar een middelgrote onderne-

ming. De organisatiestructuur verandert: 
het personeel bestond voorheen uit fabrieks-
arbeiders, bazen, boekhouders en twee direc-
teuren. Er komt een tussenlaag bij, van goed
opgeleide functionarissen met een eigen 
verantwoordelijkheid voor onderdelen van
het bedrijf, zoals laboratorium en machine-
service.
De bezettingstijd is de fabriek redelijk door-
gekomen. Door een combinatie van traineren,
durf en geluk heeft men kunnen voorkomen
dat T&D werd overgenomen en ook dat de
beste machines werden afgevoerd. Door on-
derduik en “Arbeitseinsatz’ waren er in sep-
tember 1944 nog maar dertig man over (in
1939 waren dat er nog meer dan 300). Ook
Drijver moest zich geregeld schuilhouden en
Thomassen ontkwam aan arrestatie door
onder te duiken op... Brinkgreven.

Luchtfoto Deventer I of Centrum. 1936.

Thomassen (midden) met vertegenwoordigers van 
Metal Box (l) en CCC.
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    Na de oorlog
     Gerard Bos van CCC duikt in mei 1945 opnieuw op, nu als kolo-
nel in dienst van het Amerikaanse leger. Hij is een man met invloed
want hij blijkt in staat een flinke lading blik aan T&D te leveren. Zo
maakt het bedrijf ondanks de schaarste een goede start. Als de aan-
loopproblemen na de oorlog overwonnen zijn, herstelt het bedrijf
zich voorspoedig en groeit flink door. 
Het al voor de oorlog sluimerende conflict tussen Thomassen en
Drijver verscherpt door het voortdurend eigenmachtig optreden van
laatstgenoemde, zonder respect voor zijn mede-directeur. Het ergert
Thomassen ook dat Annetje Bakker Schut -de Iongh, met wie Drijver
hertrouwd is na zijn scheiding, zich persoonlijk met bedrijfsaangele-
genheden bemoeit. Als Drijver aan zoon Henk Thomassen, ook
werkzaam bij T&D, een belangrijke functie aanbiedt op voorwaarde
dat zijn vader weggaat, verlaten beiden het bedrijf. Thomas Thomassen
per 1 februari 1953, officieel ‘wegens verschil van mening over de
bedrijfsvoering’. 
Na het hele grondgebied tussen Rielerweg en de spoorbaan te hebben
aangekocht wordt dat vrij snel volgebouwd. In 1949 werken er 872
mensen in wat heet Deventer I of Deventer Centrum. Maar al in
1953 koopt men 5 hectare grond aan de Zweedsestraat met kade (aan
het Basiskanaal van de nieuw gegraven haven) en spooraansluiting,

toen nog belangrijk. Hier
groeit Deventer II of Zuid,
uiteindelijk, na 1972, de
enige vestiging in Deventer.  
De periode 1945-1964
vormt het einde van de
‘pioniersfase’, waarin T&D
uitgroeit van ‘blikjesfabri-
kant’ tot een echte verpak-
kingsindustrie. Het 40-jarig
jubileum van de fabriek in
1959 wordt uitbundig ge-
vierd. Als ‘kroon op het
werk’ gaat een nieuw
hoofdkantoor open aan de
Zutphenseweg, ontworpen

door architect Postma. Ook aan de stad is gedacht: Drijver overhan-
digt burgemeester Bolkestein een cheque van 200.000 gulden als 
bijdrage voor een overdekt zwembad.

In de naoorlogse jaren ontstaat door de
stormachtige groei van T&D een tekort aan
ongeschoolde arbeiders. Het zoekgebied
wordt steeds groter en bereikt ook Gronin-
gen, Friesland en Drenthe. Een belangrijke
troef bij de werving in deze provincies is het
aanbod van een huis in Deventer. De De-
venter Kring van Werkgevers (DKW), opge-
richt in 1949, maakt zich sterk bij
gemeente en rijk om voldoende te bouwen
voor de toestromende werknemers. In 1954
komt er een Woningstichting, die voor DKW
het huisvestingsbeleid uitvoert. Eerst wor-
den woningen verhuurd, later, in de jaren
zestig, krijgen bewoners de gelegenheid het
huurhuis te kopen. Opmerkelijk is dat DKW
in 1964 oppert barakken te bouwen voor
buitenlandse arbeiders, met gezamenlijke
keuken en voorzieningen voor vrijetijdsbe-
steding, sportverenigingen e.d. Het komt er
niet van: de ‘gastarbeiders’ zullen blijven; ze
kiezen voor een eigen woning.
In 1977 heeft de woningstichting nog meer
dan 600 woningen in beheer. In de jaren
tachtig wordt de deelname van de DKW
beëindigd en de Woningstichting opgehe-
ven.  

Huisvesting

TDV bedrijf Deventer Zuid. Lakkerij/drukkerij. Jaren ’60.

Poster 1960.
Complex Zweedsestraat, jaren ‘60.
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De ruimte ontbreekt om uitgebreid aandacht te be-
steden aan de indrukwekkende technologische ont-
wikkelingen. Hier toch een aansprekend voorbeeld.
Aan het woord deskundige Evert van de Weg.
‘In de tweede helft van de jaren zestig ontwikkelt een
Amerikaanse brouwerij samen met de aluminiumin-
dustrie de tweedelige wandverdunde blikjes. Recht-
streeks vanuit een rol aluminium (later ook blik)
worden rondellen (rondjes) gestampt, die tot een
bakje worden gevormd. De wand van de bakjes
wordt vervolgens ‘uitgestrekt’ , dungetrokken in vak-
termen. De hoogte van het bakje neemt hierbij tot
circa het drievoudige toe. Aansluitend wordt de bus
aan de buitenkant op een grote ronddraaiende car-

rousel gelakt, gedroogd en (..) bedrukt. Met een
sproeikop worden de blikjes inwendig voorzien van
een laklaag. Het blikje kan zo dun zijn en toch de
inhoud beschermen omdat bier en frisdranken altijd
koolzuurgas bevatten. De druk hiervan geeft het
blikje de extra stevigheid. Niet lang na deze ontwik-
keling (..) is in Europa hetzelfde blikje uit staal ge-
maakt. Daarbij speelde Thomassen & Drijver Verblifa
een hoofdrol. Inmiddels is het tweedelige ‘frommel-
blikje’, waarvan de wanddikte nu tot 0,08 (!) mm is
teruggebracht een enorm succesnummer geworden.
De drinkopening, met een ‘easy open’ dekseltje met
treklip, heeft daaraan bijgedragen. Wereldwijd wor-
den er per jaar 250 miljard van deze blikjes leegge-
dronken’.

Een stukje
techniek 

Blikjes van Verblifa.

Hoofdkantoor, Zutphenseweg Deventer, 1959.

    De fusies van 1964
     Begin 1964 koopt T&D het binnen België al gefuseerde bedrijf
SOBEMI (Société Belge d’emballage métallique industriel), waar-
door het grootste verpakkingsbedrijf ontstaat in de Benelux. Nog
veel ingrijpender is de fusie met de Verenigde Blikfabrieken (Ver-
blifa) eind van datzelfde jaar. De voordelen zijn groot: zonder
concurrentiestrijd verwerft men een overheersend marktaandeel
in een breed gamma aan producten. De Verblifa-mensen brengen
veel kennis van de markt mee, omdat zij, veel meer dan bij T&D,
altijd moesten vechten om de gunst van de klant, wat gunstig is
voor de ondernemingscultuur.
Maar de nieuwe combinatie brengt op termijn ook
meer efficiency en de nodige sanering mee. De
onderneming gaat heten ‘Thomassen & Drijver
Verblifa N.V.’, kortweg TDV en heeft op dat
moment vestigingen in Deventer, Hoogeveen,
Leeuwarden, Zaandijk, Oss, Doesburg en drie in
België (van voormalig SOBEMI). In het assortiment
dat Verblifa inbrengt zitten ook blikverpakkingen voor
b.v. verf, motorolie, farmaceutica, en bedrukte 
blikken, zoals koektrommels. Op al deze locaties
samen werken in de jaren zeventig meer dan 
6000 mensen.
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Bronnen
- Carel J.H. Wevers, Terugblikken, Arko, 1992
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- Blikpers (personeelsblad), jaargangen 1958-1960
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Donateur
Donateur kan men worden door 

overmaking van: 
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E 25 (of meer) voor organisaties 
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E 250 (of meer) voor ‘Vrienden’ 
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t.n.v. Stichting Industrieel Erfgoed Deventer. 

Adres: Parkweg 3, 7411 SG  Deventer.

Colofon

In kort bestek
In 1972 wordt de laatste productie

overgebracht naar de Zweedsestraat.
Begin jaren tachtig krijgt het bedrijf voor
het eerst te maken met reorganisatie: de
meeste ongeschoolde arbeiders krijgen
ontslag, door de voortgaande automati-
sering van de productie.

In 1988 volgen nieuwe bezuinigingen. CSW (de machinefabriek), Tedeco 
(de plastic koffiebekers) en zelfs het hoofdkantoor worden verkocht.
In de decennia die volgen lijkt T&D een speelbal te worden van doorlopende
internationale fusies, overnames en verkopen.
In 1997 ontstaat uit het samengaan van TDV met het Duitse Schmalbach 
Luebeca Werke en het Franse Péchiney een van de grootste verpakkings-
reuzen van Europa: de IMPRESS-GROUP. De naam TDV verdwijnt daardoor.
Eind 2010 wordt IMPRESS  overgenomen door de ARDAGH-GROUP, een van
oorsprong Iers conservenbedrijf met glas als verpakkingsmateriaal. In 2018
werken bij Ardagh 23.500 mensen in 22 landen en
op 89 locaties.
Eind 2019 verandert de naam opnieuw, nu in 
TRIVIUM PACKAGING, een Canadees pensioen-
fonds.

Al is de naam Thomassen en Drijver verdwenen, de
grote locatie aan de Zweedsestraat, waar nu nog 
ongeveer 450 mensen werken, is toch maar voort-
gekomen uit het piepkleine bedrijfje aan de 
Möllestroate.

Trivium, Zweedsestraat Deventer.

Karvan Cévitam 
verpakking.
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