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CWI-spinoff DuckDB Labs op avontuur in de VS
Amsterdams databasebedrijf betrokken bij Amerikaanse startup Motherduck

18 november 2022 16:20 | Diederik Toet

Topic Datamanagement

"We bouwen een data-
analyseplatform dat met je
meegroeit, zonder de
complexiteit van
gedistribueerde systemen"

DuckDB is ontwikkeld door CWI-onderzoekers Hannes
Mühleisen en Mark Raasveldt (r.)

Databasebedrijf DuckDB Labs, spin-off van het Centrum Wiskunde &
Informatica (CWI), heeft in Amerika samen met enkele database-veteranen
de startup Motherduck opgericht. Dit jonge Amerikaanse bedrijf ontving
deze week 47,5 miljoen dollar van onder meer techinvesteerder
Andreessen Horowitz. Daarmee bouwt de onderneming een clouddienst
bovenop het opensource-databasesysteem DuckDB.

DuckDB werd in 2019 gelanceerd door Hannes Mühleisen en Mark Raasveldt,
twee onderzoekers van onderzoeksgroep Database Architectures van het CWI.
Zij bedachten een database die je makkelijk installeert en kunt inbedden in
lopende processen. Dit maakt nieuwe toepassingen mogelijk, zoals voor

mobiele apps en zelfsturende auto's. Het systeem werkt overal, snel en zelfs in een webbrowser, waardoor het populair is onder
datawetenschappers en techbedrijven. Het wordt maandelijks ruim achthonderdduizend maal gedownload.

In 2021 werd het databasesysteem ondergebracht bij CWI-spinoff DuckDB Labs, onder leiding van Mühleisen en Raasveldt. Dit
bedrijf is nog steeds gevestigd bij CWI op het Amsterdam Science Park.

Google BigQuery
DuckDB trok de aandacht in de Verenigde Staten. Daar bedacht Jordan Tigani een manier om dit databasesysteem als een
clouddienst te gebruiken. Een beetje zoals hij dat eerder had gedaan bij de oprichting van BigQuery, het cloudgebaseerde data-

analyseplatform van Google. Tigani richtte samen met andere techveteranen en
met medewerking van DuckDB Labs Motherduck op en regelde deze week dus
de investering van 47,5 miljoen dollar.

Het idee achter Motherduck is dat het een goed alternatief is voor grote
leveranciers van cloudoplossingen voor data-analyse. Die richten zich volgens
de startup vooral op de verwerking van extreem grote hoeveelheden data, wat
voor een gemiddelde gebruiker niet relevant is. Het jonge bedrijf belooft
gemakkelijke en snelle verwerking van data, een gepersonaliseerde

gebruikerservaring, zonder hoge kosten.

Gevectoriseerd
Dataverwerking gebeurt bij DuckDB kolomgebaseerd en gevectoriseerd en dit betekent volgens Motherduck dat je zelfs op een
simpele laptop een databasetabel met een miljard rijen binnen een seconde kunt uitvoeren.

'We bouwen een data-analyseplatform dat met je meegroeit, zonder de complexiteit van gedistribueerde systemen. Je kunt met
gemak opschalen en afschalen als je behoeften veranderen', stelt Motherduck op de website. Het team van Tigani omvat mensen
afkomstig van databedrijven zoals Google, Snowflake, Databricks, AWS, Meta en Elastic. Motherduck is gevestigd in Seattle.
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A smart solution for smart buildings
Within the next decade, the global smart city industry is expected to grow
dramatically. Smart cities are projected to double from 2020 to 2025,…
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