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A C H T E N (Maria-Lode-Theodoor),
Districtcommissaris van I s t e klas (Diepenbeek, Limburg, 24.3.1883-Brussel, 26.3.1933). Zoon van
Frans-Theodoor en Nulens, Marie-Louise.
Lode Achten deed volledige middelbare studies en verbleef daarna geruime tijd bij zijn
ouders. Op 23 Juni 1904, vertrok hij naar de
Onafhankelijke Congostaat in de hoedanigheid
van klerk van 2 d e klas en, op 18 Juli 1904, nam
hij als dusdanig dienst te Lukolela, district van
Stanley-Pool. Daarna werd hij gehecht aan het
secretariaat van dit district te Leopoldstad.
Na een verlof in België, vertrok hij weer, op
18 januari 1908, als hoofdklerk en was opnieuw
werkzaam in het secretariaat van het district
van Midden-Congo te Leopoldstad, waar hij
uitstekende diensten bewees. Op 7 Maart 1911,
kwam hij terug met verlof en op 2 September
van hetzelfde jaar scheepte hij in voor een derde
termijn, dat hij als bestuursagent van 3 d e
klas weer doorbracht in het Midden-Congo district. Op 30 Maart 1915, trad hij aan wal te
Boma voor zijn vierde termijn als gewestbeheerder en in die hoedanigheid werd hij, op 12
Februari 1917, gehecht aan het Kasai district.
Na een nieuw verlof in België, vertrok hij voor
de vijfde maal, op 21 Juni 1919, als adjunctdistrict-commissaris van het Kasai district,
om weer in verlof te komen op 23 Januari 1922.
Bij zijn zesde vertrek, op 18 Mei 1922, werd hij
bevorderd tot districtcommissaris, ambt dat
hij uitoefende in het Kasai district tot 5 Juli
1925. Eindelijk, bij zijn zevende vertrek, op 19
Januari 1926, werd hij benoemd tot districtcommissaris van I 8 t e klas en bestuurde als
dusdanig, op uitstekende wijze, het Kasai district tot 2 Februari 1928, einde zijner koloniale
loopbaan. Na zijn terugkeer in België, hield hij
zich bezig met het beheer van verschillende
koloniale ondernemingen gevestigd in verscheidene streken van Congo, waaronder Katanga.
De weelderige plantengroei van Congo oefende
op Lode Achten een blijvende invloed uit en
gedurende zijn loopbaan verzamelde hij overal
planten waar hij de gelegenheid had. In 1921,
zond hij aan den Rijksplantentuin te Brussel
een belangrijk herbarium, bestaande uit 559
nummers verzameld in de districten van Middear
Congo en Kasai. Op zijn aandringen werd hem
door de minister van Koloniën, ten uitzonderlij ken titel, gegund een dubbel van dit herbarium in zijn bezit te mogen houden. Later,
verzamelde hij ook nog een herbarium in Katanr
ga. Meerdere planten door hem verzameld vertegenwoordigden nieuwe soorten, waarvan som:
mige te recht zijn naam dragen.
De uitmuntende diensten door L. Achten
bewezen aan de Kolonie gedurende een wel
gevulde loopbaan van meer dan twintig jaren
werden officieel erkend door het verlenen van
talrijke eretekens, zooals : het Kruis van officier
van de koninklijke Orde van den Leeuw ; het
Kruis van officier in de Kroonorde ; het Ridderkruis van de Leopoldsorde ; de goude dienstster
met 5 strepen en de Gedenkmedalie van Congo.
Het was Achten ook toegelaten het officierkruis van de militaire Kristusorde van Portugal
te dragen, hem toegekend in 1925.
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